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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa é investigar a prática docente no ensino 

colegial, atual ensino médio, durante o movimento de reformulação do ensino 

de matemática, ocorrido no Brasil entre os anos de 1960 e 1970, conhecido 

como Movimento da Matemática Moderna (MMM). Para alcançar este objetivo 

foram utilizadas nessa pesquisa as legislações vigentes na época, como os 

Programas do Ensino Secundário, dispostos pela portaria nº 966, de 2 de 

outubro de 1951, além das sugestões para um roteiro de programa para a 

cadeira de matemática, propostos pelo Grupo de Estudo do Ensino da 

Matemática (GEEM) em 1965. Utilizou-se também o volume I da coleção de 

livros didáticos, intitulada Matemática - Curso Colegial Moderno, publicada em 

1967, de Scipione Di Pierro Neto, Ruy Madsen Barbosa e Luiz Mauro Rocha. 

Além disso, utilizou-se um caderno de aluno, que freqüentou o primeiro ano 

colegial no ano de 1970, e duas entrevistas, uma com a dona do caderno e 

outra com a professora que ministrou aulas de matemática para esta aluna. Por 

meio da comparação entre os conteúdos presentes no livro didático e no 

caderno e a regulamentação estabelecida pela legislação daquela época, 

buscou-se compreender a prática do docente em sua sala de aula. Com isto 

concluiu-se que o estudo da prática do professor não pode apenas se basear 

em documentos oficiais. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Movimento da Matemática Moderna, Prática docente, 

Caderno de aluno, Livro didático. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to investigate the teaching-staff practice in the 

high school during the reformulation movement of the mathematics teaching, 

occurred in Brazil between the years of 1960 and 1970, known as Modern-

Mathematics Movement (MMM). To reach this aim were used in this research 

 the legislations in force at that time, as Programas do Ensino Secundário, laid 

out by Portaria 966 on the 2nd of October 1951,  besides  the suggestion to 

follow a programmed instruction to the chair of Mathematics proposed by  the 

group of  Mathematics Teaching  Study (GEEM), It was used also the volume I 

of the didactic collection books,    entitled  Mathematic-High School Modern 

Course (Matemática Curso Colegial Moderno), published in 1967 by Scipione 

Di Pierro Neto, Ruy Madsen Barbosa and Luiz Mauro Rocha. Besides that,  It 

was used the student’s notebook, who  attended the first year of the high school 

in the year of 1970, and two interviews: one with the owner of the notebook and 

the other with the teacher who gave the classes of mathematic to this student. 

By comparison between the contents in the didactic book and the notebook, 

and the regulation established by legislation of the epoch. It was tried to 

understand the teaching-staff practice in the classroom. With that one got to 

the conclusion that teacher-practice study, cannot only be  based on official 

documents. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Modern Mathematics Movement, Teaching-stuff practice, Student’s 
notebook, didactic collection books. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nossa pesquisa se iniciou buscando elementos que pudessem nos 

contar mais sobre a prática docente no ensino colegial, atual ensino médio, 

durante o Movimento da Matemática Moderna (MMM) no Brasil, ocorrido entre 

os anos de 1960 e 1980. 

Neste caminho, buscamos documentos que pudessem nos trazer 

informações sobre este período e nos deparamos primeiramente com os 

documentos oficiais, que deveriam a princípio balizar nossa pesquisa, nos 

guiando por meio dos conteúdos indicados para a disciplina de matemática, no 

ensino colegial neste momento da história. 

Encontramos assim, a portaria 966 de 02/10/1951, que estabelece os 

conteúdos mínimos a serem trabalhados nos níveis de ensino, e o programa de 

conteúdos mínimos proposto pelo Grupo de Estudo do Ensino da Matemática 

(GEEM) e publicado no diário oficial do Estado de São Paulo em 1965.  

Porém, ao analisarmos estes documentos, nos questionamos se o 

estudo do currículo estabelecido oficialmente seria suficiente para nos 

aproximarmos da prática exercida pelo professor em sala de aula naquela 

época. 

Em nossa reflexão, percebemos a necessidade de adotarmos outras 

fontes que pudessem nos contar mais a respeito do cotidiano escolar. Desta 

forma integramos em nossa pesquisa a coleção de livros de matemática 

destinada para o ensino colegial, naquela época, intitulada: Matemática – 

Curso Colegial Moderno, publicada em 1967, pelo Instituto Brasileiro de 
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Edições Pedagógicas (IBEP).  Esta coleção foi escolhida por ter sido uma das 

primeiras a introduzir as inovações trazidas pelo MMM para o ensino colegial. 

Ao confrontarmos o currículo oficial desta época com o conteúdo 

presente no volume I desta coleção, constatamos algumas diferenças que nos 

conduziram a alguns questionamentos, tais como, saber se o que foi 

estabelecido pelo governo ao fixar conteúdos e diretrizes para as escolas foi 

aceito e trabalhado em sala de aula pelos professores neste período e, até 

mesmo, se a adoção de um livro por determinado professor implicou em sua 

utilização.  

Estes questionamentos reforçaram nosso interesse em estudar a prática 

docente naquele período. Para tanto, precisaríamos de outros materiais que 

nos possibilitassem a aproximação do trabalho do professor em sala de aula. 

Desta forma, para nos aproximarmos da prática docente, integramos em nossa 

pesquisa uma coleção de cadernos, doados por uma aluna que freqüentou o 

ensino colegial entre os anos de 1970 a 1972, tendo como referência a coleção 

Matemática: Curso Colegial Moderno. 

A análise do caderno destinado ao primeiro ano colegial nos apresentou 

indícios de uma prática docente divergente em alguns pontos, do que 

encontramos indicado nos documentos oficiais e nos livros. Constatamos 

desse modo que, embora exista uma legislação que balize o ensino nas 

escolas, juntamente com livros - que quando adotados pressupõem sua 

utilização em sala de aula, bem como o conteúdo e a metodologia de ensino - 

nada podemos concluir sem olharmos para o professor, que estabelece seu 

ritmo, o conteúdo e a metodologia segundo seu trabalho cotidiano.  
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Esta dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, 

apresentamos algumas considerações teóricas e metodológicas que nortearam 

a nossa pesquisa. No segundo, apresentamos os documentos que foram 

analisados, isto é, o livro didático, o caderno e a legislação. Além disso, como 

complemento de nossa pesquisa, utilizamos duas entrevistas, uma realizada 

com a aluna que cedeu os cadernos para nossa pesquisa e outra com a 

professora que ministrou aulas de matemática para esta aluna. 

Enfim, no terceiro capítulo, apresentamos nossa análise comparativa 

entre o caderno e o livro, tentando estabelecer conexões entre o que é 

apresentado no livro e o que é proposto no caderno, tendo como foco de 

análise os conteúdos trabalhados exclusivamente em ambos, a seleção dos 

conteúdos feita pela professora e a diferença de linguagem entre estes 

documentos.  

Constatamos em nossa análise, por meio das diferenças e semelhanças 

encontradas entre a legislação, o conteúdo presente no livro didático e no 

caderno, que é necessário estabelecer um diálogo com variadas fontes, para 

tentar reconstruir a prática docente de uma época. 

Concluímos, assim, que o estudo da prática docente, vai além do 

estabelecido nos documentos oficiais, e nos livros didáticos adotados em sala 

de aula.  
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CAPÍTULO I 

 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar a prática docente durante o 

movimento de reformulação do ensino da disciplina de Matemática, conhecido 

internacionalmente como Movimento da Matemática Moderna (MMM), ocorrido 

entre os anos de 1960 e 1980.  

Para tanto, escolhemos como fonte de pesquisa uma coleção de livros 

didáticos de matemática lançada em 1967 pela editora IBEP (Instituto Brasileiro 

de Edições Pedagógicas), em São Paulo. Buscamos em nossa análise 

comparar esta coleção com os documentos oficiais da época, ligados ao ensino 

da disciplina de matemática neste período. 

Porém, no decorrer de nosso estudo, compreendemos que para 

obtermos uma imagem mais aproximada do que foi a prática docente durante o 

MMM, somente o estudo dos documentos educacionais oficiais, e dos livros 

didáticos não seria suficiente, por não revelarem completamente a prática 

exercida pelo professor em sala de aula. Assim, percebemos que para termos 

uma visão mais abrangente de como os conceitos trazidos pelo MMM eram 

trabalhados na escola deveríamos juntar aos documentos oficias outros 

documentos.  

Com isto, integramos à nossa pesquisa uma coleção de cadernos de 

uma aluna que freqüentou o ensino colegial entre os anos de 1970 a 1972, que 
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utilizou a coleção de livros de matemática mencionada acima como referência. 

Esta nova fonte de pesquisa conduziu-nos a delimitar melhor nosso campo de 

investigação, voltando nosso interesse para o estudo da prática no ensino 

colegial1 durante o MMM. 

Em um primeiro olhar comparativo entre o livro e o caderno, conforme 

veremos mais adiante, foi possível observar algumas diferenças entre eles, tais 

como, definições apresentadas com linguagem e simbologia diferentes, 

propostas de exercícios distintos e conteúdos propostos pelo livro que não 

aparecem no caderno.   

Porém, mesmo com estas diferenças, constatamos que havia uma 

relação entre o caderno e a coleção de livros, devido uma indicação nos 

cadernos, feita na primeira página de cada um deles, referenciando o livro em 

questão.  

Esse fato foi o que nos motivou a realização de uma análise mais 

detalhada para identificar aproximações e afastamentos entre os conteúdos 

matemáticos ministrados pela professora, os livros didáticos e os programas de 

ensino vigentes na época, tais como, os conteúdos mínimos de 1951, e os 

conteúdos estabelecidos pelo Grupo de Estudos do Ensino da Matemática 

(GEEM) em 1965. 

Outro ponto relevante em nossa pesquisa foi saber que a professora que 

ministrou aulas para esta turma se formou durante o Movimento da Matemática 

Moderna, na Universidade de São Paulo (USP), freqüentando aulas com 

                                                             
1 O ensino colegial corresponde ao atual ensino médio. 
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professores que integraram o movimento, tendo também participado de cursos 

de formação no GEEM, grupo que ajudou a disseminar o MMM no Brasil.  

Na tentativa de nos aproximarmos da prática docente no ambiente 

escolar, utilizaremos uma entrevista realizada com esta professora e com a 

aluna que cedeu o caderno para a pesquisa, conforme veremos mais a adiante. 

Assim por meio do livro, do caderno e da legislação procuramos indícios 

que pudessem nos auxiliar na reconstrução da dinâmica da sala de aula, tendo 

como foco à aproximação com a prática exercida pela professora que trabalhou 

com esta turma.  

Nessa pesquisa, a prática docente será analisada por indícios que 

denotem o trabalho exercido em sala de aula, tais como, o uso feito do material 

didático pela professora, a elaboração das aulas e a seqüência estabelecida na 

apresentação dos conteúdos. 

O que justifica nossa pesquisa é a percepção de que os documentos 

oficiais, facilmente encontrados, não refletem a prática escolar em sua 

totalidade, havendo assim a necessidade de investigar outros documentos 

além daqueles oficialmente estabelecido.  

Como aporte teórico, utilizamos estudos voltados para o interior da 

escola que, por meio de diferentes perspectivas, têm buscado analisar e 

compreender a dinâmica do ambiente escolar. Dentre tais estudos, utilizamos 

os trabalhos que abordam a cultura escolar de Dominique Julia2, os estudos 

sobre a história das disciplinas escolares de André Chervel3, as pesquisas 

                                                             

2 Diretor de pesquisas do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) da França. 

3 Historiador do Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) da França. 
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ligadas à história dos livros e das edições didáticas de Alain Choppin4, as 

pesquisas do historiador Jacques Le Goff5 e, ainda a abordagem de José 

Carlos M. Sebe Meihy6 referente à história oral. 

 

1.1 André Chervel 

 

Em seu artigo denominado “História das disciplinas escolares: reflexões 

sobre um campo de pesquisa”, Chervel (1990) discute a questão histórica da 

noção de disciplina escolar, suas finalidades e sua constituição. 

Chervel (1990, p.178) analisa o conceito histórico do termo disciplina e 

da expressão disciplina escolar, atentando para os diferentes significados que 

lhe foram atribuídos no decorrer da história, esclarecendo que historicamente, 

o conceito de disciplina está ligado à ordenação e ao controle, e que somente 

após a Primeira Guerra Mundial, o vocábulo “disciplina”, tal como se conhece 

hoje, se tornou um conceito que classifica as matérias de ensino.  

Para Chervel (1990), estudar a constituição e o funcionamento de uma 

disciplina implica considerar como a disciplina começa a ser colocada em 

prática, sua gênese, sua utilidade e, enfim, a funcionalidade da disciplina em 

questão, sempre tendo em vista, que os conteúdos componentes centrais de 

uma disciplina, devem ser devidamente articulados tanto com as finalidades a 

                                                             
4 Pesquisador do Service d’histoire de l’education do Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) 

da França. 

5 Historiador francês, membro da Escola dos Annales e pesquisador no CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique) da França. 
6Professor aposentado do Departamento de História da USP e Coordenador do Núcleo de Estudos em 

História Oral da Universidade de São Paulo (NEHO/USP).  
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que estão vinculados quanto com a avaliação dos resultados concretos que 

produzem. 

No decorrer da pesquisa realizada por Chervel (1990, p. 188-190), ele 

aponta que a primeira documentação que o historiador encontra são os 

documentos oficiais, mas, que apesar desta maior facilidade, não se deve ter 

como base unicamente estes documentos para compreender as finalidades do 

ensino. 

 De fato, durante o desenvolvimento de nossa pesquisa, os primeiros 

materiais para estudo que encontramos foram os documentos oficiais. Porém, 

para se compreender o que acontecia no interior da escola, além da análise 

deste tipo de documentos, houve também a necessidade de se consultar 

outras fontes, pois não sabíamos se a escola sempre seguia o que era 

instituído ou não pelas leis que a regulamentavam.  

Entretanto, Chervel (1990) observa que isso não significa que devemos 

abandonar os documentos oficiais, apenas que eles devem ser vistos à luz de 

outros documentos de modo a contextualizar de maneira adequada o cenário e 

o ambiente escolar daquele momento.  

Tal aspecto parece implicar que, até certo ponto, existe na escola um 

movimento além do que é estabelecido pelos documentos oficiais, de modo a 

justificar a idéia de que, muitas vezes, aquilo que se encontra nos arquivos, tais 

como legislações e diretrizes de ensino, podem não ser suficientes para se 

compreender a realidade escolar. 
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Assim, em nossa busca pelo estudo da prática docente buscamos 

também considerar outras fontes, tal como a figura do professor, isto é, o 

docente.  

Chervel observa o docente como agente dinâmico, ao indicar que: “No 

coração do processo que transforma as finalidades em ensino, há a pessoa do 

docente” (1990, p.191). Nesse sentido, se o professor promove uma 

transformação no exercício de sua prática, ele não segue necessariamente o 

que a legislação determinada em suas aulas.  

 Chervel (1990) diz a este respeito que: 

                                       Períodos privilegiados para o historiador, que dispõe então de uma 
dupla documentação, totalmente explícita. De um lado, os novos 
objetivos impostos pela conjuntura política ou pela renovação do 
sistema educacional tornam-se objetos de declarações claras e 
circunstanciadas. De outro lado, cada docente é forçado a se lançar 
por sua própria conta em caminhos ainda não trilhados, ou a 
experimentar as soluções que lhe são aconselhadas. (CHERVEL, 
1990, p.192)  

 

Estes caminhos ainda não trilhados, apontados por Chervel (1990), nos 

faz refletir sobre a necessidade de se estudar a prática dos professores, que 

diante das diferenças estabelecidas, muitas vezes entre turmas da mesma 

escola, buscam, por conta própria, meios de trabalhar com seus alunos - fato 

que não pode ser analisado somente por meio dos documentos oficiais. 

 

1.2 Dominique Julia 

 

 Essa mesma importância dada aos profissionais que levam à prática o 

sistema educacional enfatizada por Chervel (1990), também foi destacada por 
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Julia (2001) em seu artigo denominado: “A Cultura Escolar como Objeto 

Histórico”.  

Neste artigo, Julia observa que:  

Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta 
o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a 
essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 
encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores 
primários e os demais professores. (JULIA, 2001, p.11) 

 

Segundo o autor seria equivocado pensar que o professor é como 

alguém sem autonomia para adaptar, implantar, ou recusar, aquilo que lhe é 

dirigido, pois: 

Contrariamente às idéias recebidas, o estudo histórico das disciplinas 
escolares mostra que, diante das disposições gerais atribuídas pela 
sociedade a escola, os professores dispõem de uma ampla liberdade 
de manobra: a escola não é o lugar da rotina e da coação e o 
professor não é o agente de uma didática que lhe seria imposta de 
fora. (JULIA, 2001, p.33). 

 

Tal concepção nos faz refletir sobre a necessidade de se conhecer o 

trabalho que o professor desempenha em sala da aula junto a seus alunos, 

para se ter uma visão mais clara do que é o dia a dia na escola. Sendo o 

professor um agente dinâmico, somente a análise de textos oficiais não nos 

aproximaria de forma concreta da prática docente, que é o foco de nossa 

pesquisa.  

 Assim como Chervel (1990), Julia (2001) também aponta para a 

necessidade de se estudar tanto as fontes oficiais da história, como as demais 

que as complementam, tais como, cadernos e atas. Esta afirmação nos 

demonstra a relevância de termos agregado em nossa pesquisa materiais 

diversos tal como o uso do caderno e da entrevista realizada com a professora 

que ministrava aulas para esta turma. 
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Podemos dizer que documentos, que não costumam ser preservados, 

como cadernos de alunos, provas, exercícios e materiais utilizados por 

professores, tais como diários e cadernos de anotações, onde são registradas 

as rotinas das aulas, são registros importantes, se não fundamentais, para a 

escrita dos saberes escolares, por nos contarem mais a respeito da rotina 

estabelecida em sala de aula. Ao lado de livros didáticos, estes documentos 

são fontes que auxiliam na reconstrução das práticas escolares de uma 

determinada época. 

A esse respeito, Julia (2001) aponta para a dificuldade existente na 

obtenção dessas fontes devido à crença comumente aceita de que não 

ocorreriam mudanças na escola e que, por isso, não haveria necessidade de 

se guardá-los para futuros estudos e comparações.  

Segundo Julia (2001) (referindo-se à França): 

O descrédito que se atribui aos exercícios escolares, assim como a 
obrigação em que periodicamente se acham os estabelecimentos 
escolares de ganhar espaço, levaram-nos a jogar no lixo, 99% das 
produções escolares. (CHERVEL apud JULIA, 2001, p.15). 

 

A mesma situação pode ser observada no Brasil, onde a dificuldade de 

se obter materiais deste gênero é muito grande. A razão da escassez desse 

tipo de material obedece, segundo Julia, a um certo raciocínio: “a história das 

práticas culturais é, com efeito, a mais difícil de construir porque ela não deixa 

traço: o que é evidente em um dado momento, tem necessidade de ser dito ou 

escrito?”. (JULIA, 2001, p.15).  

De fato, como veremos mais adiante, por meio da utilização de um 

caderno de aluno, conseguimos estabelecer algumas indagações que não 

seriam possíveis somente com o uso das fontes oficias e do livro didático.  
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Podemos dizer que, na perspectiva de Julia (2001) a cultura escolar 

seria composta tanto por leis, quanto pela prática estabelecida em sala de aula, 

tendo em vista determinados objetivos que podem variar, segundo épocas e 

contextos diferentes. Assim, para Julia (2001) o ambiente escolar não está 

alheio às mudanças de natureza social, política e econômica pelas quais 

atravessa o país. Para ele, a escola não é um meio à parte da sociedade, mas 

um local de interação: 

  [...] a cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa 
das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada 
período da sua história, com o conjunto das culturas que lhe são 
contemporâneas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular. 
(JULIA, 2001, p.10)   

 

Para Julia (2001, p.12), a escola não é um ambiente a parte, onde os 

conflitos do mundo que a cerca não podem entrar. Ele defende a idéia de que é 

preciso se voltar ao funcionamento interno da escola, para se evitar a ilusão de 

uma escola com total poder, que despreza as resistências, as tensões e os 

apoios que os projetos têm encontrado no curso de sua execução.  

Desta forma, a escola não estaria fechada para o mundo que a cerca, 

pois ela sofreria em grande medida as influências dos acontecimentos do 

mundo ao seu redor.  

Desta afirmativa, decorre a necessidade de se conhecer melhor o que foi 

o Movimento da Matemática Moderna7, contextualizando assim, a época a que 

nosso trabalho se restringiu.  

 

                                                             
7
 Para maiores informações ver: BURIGO (1989). 
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1.3  O Movimento da Matemática Moderna  

 

O Movimento da Matemática Moderna foi um movimento internacional 

que reformulou o ensino de matemática que era praticado até então. Segundo 

Novaes (2005, p.32):  

 A Matemática Moderna8 foi o maior movimento de reforma do século 
XX. Surgiu nos anos sessenta para suprir os anseios de matemáticos, 
pedagogos, psicólogos e da sociedade em geral que necessitava de 
uma mudança nos conteúdos para atender a um novo conhecimento 
científico e tecnológico que estava surgindo.    

Segundo Guimarães9 (2007, p.21), este movimento contou com a 

participação de países membros da Organização Européia de Cooperação 

Econômica (OECE) e com os Estados Unidos da América (EUA).   

Neste movimento, segundo Guimarães (2007, p.23), além de 

preocupações relativas ao conteúdo de ensino, manifestaram-se vários outros 

projetos curriculares preocupados com o método de ensino. Entre estes 

projetos podemos citar propostas de pesquisadores como Jean Piaget10, que 

defendia um ensino que estivesse de acordo com o desenvolvimento 

psicológico da criança, sustentando a existência de uma ligação entre as 

estruturas cognitivas das crianças e as estruturas matemáticas do grupo 

Bourbaki. Este grupo trabalhava com o ensino através de estruturas, 

distinguidas por eles em três tipos: algébricas, de ordem e topológicas.  

                                                             

8 Cabe notar que a palavra moderno, segundo Burigo não indicava o nascimento de outra matemática, 

mas referia-se a uma evolução interna dentro da própria disciplina nos últimos 100 anos e, em especial, a 

partir do grupo Bourbaki. O termo “moderno” também significava adequação às exigências de uma 

sociedade em progresso técnico (1989, p.75-76). Além disso, o termo “moderno” de um modo geral 

significava eficácia. (1989, p.76)  
9
  Henrique M. Guimarães, pesquisador português. 

10
 (1896-1980) Especialista em psicologia evolutiva e epistemologia genética (teoria que busca explicar 

como o indivíduo, desde o seu nascimento constrói o conhecimento e como ele se desenvolve, nas 

interações com o meio). Piaget investigou a natureza e a genêse do conhecimento nos seus processos e 
estágios de desenvolvimento. Cabe ressaltar que ele nunca trabalhou como educador ou desenvolveu 

métodos de ensino. 
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Entre as razões que motivaram esse movimento internacional podemos 

destacar a distância existente entre o ensino no nível secundário e o ensino 

universitário e a necessidade de se formar mais técnicos e cientistas 

Segundo Burigo (1989), a expansão tecnológica que ocorreu nos países 

industrializados nos anos 1950, foi acompanhada do crescimento do ensino 

superior, que passou a enfocar a formação de técnicos, acarretando também 

uma expansão do ensino secundário e, conseqüentemente, em esforços de 

alguns países em adequar o ensino secundário à nova realidade do ensino 

superior.  

Quanto ao ensino de matemática, o objetivo era reformular o ensino que 

era exercitado nas escolas de modo a aproximá-lo ao ensino que era praticado 

nas universidades. Esta reforma conduziu a uma modificação nos conteúdos e 

na metodologia aplicada para o ensino de matemática.  

A esse respeito, Guimarães (2007, p.21) observa que: “Havia a intenção 

de se modificar os currículos do ensino da Matemática visando uma 

atualização dos temas matemáticos ensinados, bem como a introdução de 

novas reorganizações curriculares e de novos métodos de ensino”.  

Miorim (1998, p.107) também reforça esta idéia ao afirmar que o ensino 

praticado nas escolas de nível médio11, estava muito distante da realidade das 

universidades e que este foi um dos mais fortes argumentos utilizados pelos 

defensores do Movimento da Matemática Moderna para justificar a 

                                                             
11 O ensino médio citado pela autora, na época se chamava ensino colegial, sendo a segunda etapa do 

ensino secundário, que era composto pelo ensino ginasial composto de quatro anos, seguido pelo ensino 

colegial, composto de três anos. 
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necessidade de modernização dos conteúdos matemáticos desenvolvidos 

naquele no ensino secundário.  

Além disso, a segunda razão que motivou esta reforma estava 

relacionada às necessidades emergentes no período pós-guerra, cuja 

preocupação central parece ter sido a formação de cientistas para uma ampla 

defesa nacional. 

A esse respeito, Miorim (1998, p.108) observa que o lançamento em 

1957, do primeiro foguete soviético - o Sputnik - levou o governo americano a 

repensar o ensino de matemática e de ciências, tentando resolver o problema 

da desvantagem tecnológica existente em relação aos russos.  

Podemos dizer que no final da década de 1950 o debate envolveu vários 

setores da sociedade americana. Tal mobilização parece ter conduzido, em 

1959, à aceitação da necessidade de reformulação do ensino secundário de 

matemática. Em geral as renovações limitavam-se a introdução de novos 

tópicos e utilização de linguagem e operação entre conjuntos, e da inserção de 

alguns símbolos lógicos (BURIGO, 1989, p.71).  

No que diz respeito ao Brasil, segundo Burigo (1989, p. 41) além da 

insatisfação dos professores devido a pouca participação deles nas propostas 

educacionais, havia também uma insatisfação com o modelo de educação que 

era ministrado no secundário, expresso por elementos que traziam a 

necessidade da reformulação do ensino como, por exemplo: 

1- Os cálculos eram muito volumosos, e focavam a resolução de 

exercícios por meio de problemas padronizados, ou seja: 
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                                     A aula expositiva era a regra, sendo que nem sequer a resolução de 
exercícios pelos alunos em sala de aula era uma prática 
generalizada. Quando era feita, o que se apresentava aos alunos 
eram exercícios padronizados, que deveriam ser resolvidos do 
mesmo modo que um “problema modelo”, com ênfase nos cálculos 
volumosos. (BURIGO, 1989, p.40) 

 

2- O objetivo do ensino era a realização das provas e não a 

compreensão do conceito proposto, o que levava os alunos a decorarem os 

conteúdos estudados. “As demonstrações dos teoremas eram expostas pelo 

professor e decoradas pelos alunos, para apresentação nas provas”. (idem, 

1989, p.40) 

D’Ambrósio (1987, p.180) complementa esta idéia ao afirmar que: “Antes 

de 1960, o aprendizado das crianças era baseado em um sistema autoritário de 

ensino para o qual o indivíduo teria aprendido um conceito, se ele pudesse 

repeti-lo palavra por palavra. Ou seja, aprender significava memorizar”  

3- Muito semelhante ao que se tem ainda hoje em muitas escolas: “As 

aulas, que eram expositivas e se utilizavam de giz, lousa e livros textos.” 

(BURIGO, 1989, p.40) 

4- Havia muita evasão e repetência, o que possibilitava que poucos 

alunos ingressassem no ensino superior. Segundo Burigo, “Em 1951, menos 

de 6% da população com idade entre 11 e 17 anos estava matriculada no curso 

secundário. (1989, p.30). Além disso, “A permanência média no ensino 

secundário ficava por volta dos quatro anos e, de cada cem que ingressava no 

curso, apenas nove dirigiam-se às escolas superiores”. (ABREU, 1955, apud 

BURIGO, 1989) 
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5- A maioria dos professores tinha uma formação precária, sem preparo 

pedagógico e muitas vezes sem a formação superior ou grandes 

conhecimentos matemáticos, isto é:  

A maioria dos professores não tinha formação superior. Além disso, a 
lei autorizava o registro como professor de Matemática aos 
licenciados em Pedagogia, Ciências Sociais, História Natural e 
Química. Os cursos de Matemática, ministrados nas Faculdades de 
Filosofia, não incluíam disciplinas que relacionassem a psicologia do 
adolescente e as questões didáticas à natureza especifica do 
conhecimento matemático. (BURIGO, 1989, p.41) 

 

6- E, finalmente, o programa de matemática era extenso, com muito 

conteúdo a ser ensinado aos alunos, em um número pequeno de aulas 

semanais (apenas três horas aulas por semana), ou seja:  

A prova oral prevalecia, sendo executada num período de tempo 
exíguo e sem condições mínimas do professor aferir a compreensão 
dos tópicos estudados pelos alunos. [...] Num currículo onde 
predominavam as disciplinas das áreas das ciências humanas, o 
tempo dedicado à matemática, nos dois ciclos, não excedia às três 
horas semanais. (BURIGO, 1989, p.40) 

 

Desta forma, a pouca participação por parte dos professores nas 

propostas educacionais, o modelo de ensino vigente e o pouco acesso ao 

ensino secundário pelas classes populares motivaram muitos professores de 

todo o país a buscarem mudanças.  

França12 (2007, p.44) cita as mudanças que ocorreram no Brasil durante 

a implementação do MMM. Entre as mudanças citadas, podemos destacar: 

1. Base no estruturalismo e no rigor algébrico, na linguagem matemática, 

na terminologia e simbologia. 

                                                             
12 Para mais detalhes ver: FRANÇA (2007). 
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2. Destaque para a unificação entre os ramos da matemática e no uso 

dos conceitos unificadores, tais como, conjunto e função. 

3. Matemática tratada de forma abstrata, numa abordagem lógico 

dedutiva, privilegiando o método axiomático. 

4. Utilização da linguagem da Teoria de Conjuntos como fator unificador 

no tratamento de todos os conteúdos matemáticos. 

5. Utilização de outras abordagens para a geometria, incluindo as 

diferentes da euclidiana. 

6. Introdução de novos conteúdos: teoria dos conjuntos, conceitos de 

grupo, anel e corpo, espaços vetoriais, matrizes, determinantes, função de uma 

variável, construção de gráficos, álgebra de Boole, noções de cálculo 

diferencial e integral e estatística.  

Estas mudanças trazidas pelo MMM também foram sentidas na 

elaboração dos livros didáticos, que foram reelaborados para incorporar as 

inovações propostas por este movimento. 

 

1.4 Os livros didáticos 

 

A análise dos livros didáticos pode nos trazer informações sobre 

determinado período da história e tem sido alvo de estudos por parte dos 

pesquisadores, tal como nos diz Choppin (2004) em seu artigo “História dos 

livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte”. Neste artigo, Choppin 
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(2004) destaca que as funções essenciais do livro didático são divididas em 

quatro categorias, sendo elas: 

1. Função referencial, também chamada de curricular 
ou programática, desde que existam programas de 
ensino: o livro didático é então apenas a fiel tradução do 
programa ou, quando se exerce o livre jogo da 
concorrência, uma de suas possíveis interpretações. Mas, 
em todo o caso, ele constitui o suporte privilegiado dos 
conteúdos educativos, o depositário dos conhecimentos, 
técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que 
seja necessário transmitir às novas gerações. 
 

2. Função instrumental: o livro didático põe em prática 
métodos de aprendizagem, propõe exercícios ou 
atividades que, segundo o contexto, visam a facilitar a 
memorização dos conhecimentos, favorecer a aquisição 
de competências disciplinares ou transversais, a 
apropriação de habilidades, de métodos de análise ou de 
resolução de problemas, etc. 

 

3. Função ideológica e cultural: é a função mais antiga. 
A partir do século XIX, com a constituição dos estados 
nacionais e com o desenvolvimento, nesse contexto, dos 
principais sistemas educativos, o livro didático se afirmou 
como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e 
dos valores das classes dirigentes. Instrumento 
privilegiado de construção de identidade, geralmente ele é 
reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, como 
um símbolo da soberania nacional e, nesse sentido, 
assume um importante papel político. Essa função, que 
tende a aculturar — e, em certos casos, a doutrinar — as 
jovens gerações, pode se exercer de maneira explícita, 
até mesmo sistemática e ostensiva, ou, ainda, de maneira 
dissimulada, sub-reptícia, implícita, mas não menos 
eficaz. 

 

4. Função documental: acredita-se que o livro didático 
pode fornecer, sem que sua leitura seja dirigida, um 
conjunto de documentos, textuais ou icônicos, cuja 
observação ou confrontação podem vir a desenvolver o 
espírito crítico do aluno. Essa função surgiu muito 
recentemente na literatura escolar e não é universal: só é 
encontrada — afirmação que pode ser feita com muitas 
reservas — em ambientes pedagógicos que privilegiam a 
iniciativa pessoal da criança e visam a favorecer sua 
autonomia; supõe, também, um nível de formação 
elevado dos professores. 
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Choppin (2004, p.10) também destaca que recentemente o uso e a 

recepção do livro didático tem sido alvo de pesquisas. Segundo ele, os 

pesquisadores têm buscado compreender em seus estudos, o uso feito do livro 

didático, tanto pelos professores, quanto pelos alunos.  

Esta pesquisa direcionada para o uso que é feito do livro didático em 

sala de aula, pode nos trazer indícios para a reconstrução da prática docente. 

De fato, em nossa pesquisa, por meio da entrevista realizada com a 

professora, descobrimos que a coleção de livros de matemática, indicada por 

ela para seus alunos, era usada como apoio para casa. 

“Eu ensinava tudo, não dependia do livro. O livro era interessante por 
que chega em casa (o aluno), revê a coisa...Não era assim? O livro 
era para apoio, na sala eu não levava em conta o livro, de jeito 
nenhum.”(depoimento oral) 

 

Sem essa informação, poderíamos supor que o livro didático adotado, 

teria sido usado integralmente pela professora.  

Assim, o estudo do material didático utilizado pelo professor é um 

elemento que pode nos auxiliar na percepção da prática, complementando o 

que é estabelecido pelos órgãos oficiais, revelando como o conteúdo ou o 

saber escolar, neste caso o matemático, está sendo sugerido para o ensino em 

estudo. É o que observa, por exemplo, Astudillo (2005, p.34) para quem os 

livros constituem uma fonte de informação privilegiada, por conterem 

informações que podem caracterizar uma época dentro da história do ensino, 

tais como, o desenvolvimento de um determinado conteúdo, os aspectos 

conceituais, atividades, problemas, exercícios, e a seqüência.   

Valente (2007) também parece confirmar esta idéia ao afirmar que o 

estudo dos livros didáticos podem nos auxiliar na compreensão de um 
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momento histórico, por nos contarem mais sobre determinado período, sendo 

considerado por ele como um elemento do passado 

Além disso, a utilização do livro didático em nosso estudo nos aproxima 

do currículo real13, observado por Dias e Moura (2006, p.3) como o currículo 

realmente vivenciado pelos sujeitos no ensino escolar.  

Segundo os autores, o livro didático tem se apresentado como mediador 

entre o currículo oficial14, encontrado nos documentos oficiais e o currículo real. 

A esse respeito afirmam que: 

Ao longo de sua história, o livro didático vem, cada vez mais, sendo 
um mediador dos conteúdos matemáticos presentes na sala de aula. 
A ampla utilização do livro didático no sistema de ensino oficial não é 
só fato no Brasil, como também em Portugal, Espanha, Estados 
Unidos e outros países. Além da mediação na formação dos sujeitos 
que o utilizam, o livro didático acaba por se constituir também o 
mediador entre o currículo oficial e o currículo real. (DIAS; MOURA, 
2006, p.4) 

 

Assim, na busca de nos aproximarmos do cotidiano escolar, expresso 

pelo currículo real, pautados pela relevância do estudo do livro didático no 

estudo de um período e, focados no estudo do ensino colegial durante o 

Movimento da Matemática Moderna, nos propomos a estudar a coleção 

Matemática: Curso Colegial Moderno, de autoria de Scipione di Pierro Neto, 

Luiz Mauro Rocha e Ruy Madsen Barbosa, para nos auxiliar na reconstrução 

da prática. 

                                                             
13 Buscamos compreender o currículo real como processo pelo qual os sujeitos se apropriam do 
conhecimento produzido historicamente, ao mesmo tempo em que se objetivam, reelaborando-os ou não, 

isto é, como movimento dialético pelo qual o ser humano produz historicamente no sistema de ensino. 

(DIAS; MOURA, 2006, p.4) 
14 O currículo oficial, aquele produzido em texto pelo órgão público, com o propósito de uma base 

comum de ensino, é o produto dos sujeitos que expressam suas idéias e ideologias, de como 

compreendem o que deve ser o currículo. O produto, além das subjetividades dos indivíduos que o 

produzem, é representado por um documento oficial destinado às escolas, mais especificamente ao 

professor. (DIAS; MOURA, 2006, p.3) 
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Voltados para a prática docente, além da utilização do livro didático, 

buscamos analisar uma coleção de cadernos, conforme já mencionamos, que 

utilizou a coleção de livros por nós escolhida como referência. 

O uso dos cadernos como fonte de pesquisa, pode trazer indícios da 

prática docente em sala de aula, indo além do que encontramos nos 

documentos oficiais e nos livros didáticos. 

Conforme veremos a seguir, a possibilidade e a relevância do uso do 

caderno como fonte de pesquisa, foi observada na análise historiográfica 

apresentada por Le Goff (1994).  

 

1.5  Le Goff 

 

Segundo Le Goff 15(1994), em princípio, documento era, sobretudo, um 

texto (1994, p. 530). Porém, a partir dos anos de 1960, houve um alargamento 

do conteúdo do termo documento, o que acarretou uma verdadeira revolução 

documental, (Glénisson, 1977 apud Le Goff, 1994, p. 531). 

Nesta revolução documental, os pesquisadores passaram a eleger como 

fonte de pesquisa documentos que pudessem de alguma forma contribuir para 

a compreensão da história, mesmo que estes não fossem documentos oficiais, 

isto é, no sentido mais tradicional. 

                                                             
15

 LE GOFF, Jaques. História e memória. 3ª edição, Campinas. Editora da UNICAMP, 1994.  
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Desta forma, mesmo que o caderno utilizado por uma aluna, não seja 

um documento oficial, podemos considerá-lo como um documento na 

reconstrução da prática docente, conforme esclarece Le Goff (1994, p.526), ao 

observar os documentos como escolhas do historiador, pois, para ele, o 

historiador pode eleger para suas pesquisas materiais que ultrapassam o que é 

oficialmente conhecido.  

Assim, para Le Goff (2004, p. 531) o conceito de documento vai além 

dos documentos escritos. Ele os considera em diferentes suportes e formas, 

tais como em documentos escritos, ilustrados, transmitidos pelo som, imagem 

ou qualquer outra maneira. De fato ele afirma que: “onde o homem passou, 

onde deixou qualquer marca da sua vida e da sua inteligência, aí está à 

história” (COULANGES, ed. 1991, p.245 apud LE GOFF, 1994, p.530). 

Assim, baseados em Le Goff, a utilização do caderno em nossa 

pesquisa pode nos auxiliar a reconstruir a prática docente, pois como ressalta 

Le Goff (1994, p.530), referindo-se a outras fontes de pesquisa que não fatos 

escritos, não há história sem documento, mas mesmo quando estes não 

existem pode-se fazer história.  

Da mesma forma, buscando indícios que não constem nos documentos 

oficiais, mas que possam contribuir para a compreensão da prática em sala de 

aula é que utilizamos como complemento desta pesquisa, duas entrevistas, 

uma realizada com aluna que cedeu os cadernos para análise e outra com a 

professora que lecionou a disciplina de matemática para essa aluna no ano de 

1970. Para tanto recorremos ao aparato teórico-metodológico proposto por 

José Carlos Sebe Meihy. Baseados em seus estudos sobre história oral, 

justificamos a utilização desta entrevista como complemento de nossa análise. 
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1.6   A História Oral e a Entrevista 

 

Ao utilizarmos uma entrevista realizada com a aluna que cedeu o 

caderno para esta pesquisa e com a professora que ministrou aulas de 

matemática para esta aluna em 1970, obtivemos informações que não 

poderiam ser encontrados nos documentos escritos que possuímos para 

análise.  

A entrevista utilizada por nós como fonte de pesquisa é definida por 

Meihy (2007), como fonte oral, ao afirmar que: 

Fonte oral é o registro de qualquer recurso que guarda vestígios de 
manifestações de oralidade humana. Entrevistas esporádicas, feitas 
em propósito explícito, gravações de músicas absolutamente tudo o 
que é gravado e preservado se constitui em documento oral. 
Entrevista, porém, é história oral em sentido estrito. (2007, p.13)   

 

E complementa que:  

A história oral é um recurso moderno usado para a elaboração de 
registros, documentos, arquivamento e estudos referentes à 
experiência social das pessoas e dos grupos. Ela é sempre uma 
história do tempo presente e também reconhecida como história viva. 
(MEIHY, 2007, p. 17)   

 

Segundo Meihy (2007) existem três gêneros distintos em história oral. 

São eles: 

História Oral de Vida, conhecida por muitos como biografia. Por meio 

deste gênero, podemos nos aproximar das histórias de vidas dos entrevistados, 

utilizando aparelhagem eletrônica e seguindo os procedimentos da 

investigação em história oral. (MEIHY, 2007, 37-38) 
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O segundo gênero descrito por Meihy (2007, p. 38-39) é a História Oral 

Temática que, diferentemente da história oral de vida, não se sustenta em 

entrevistas sozinhas ou em versões únicas e sim, promove debates, sendo um 

meio de busca de esclarecimentos de situações conflitantes, polêmicas, 

contraditórias.  

O terceiro e último gênero de história oral descrito por Meihy (2007, 

p.40) é chamado de Tradição Oral. Este gênero considera além das entrevistas 

realizadas, a descrição do cotidiano e de suas inversões. Assim, nesta 

perspectiva há a necessidade de conhecer mais profundamente o objeto de 

pesquisa como, por exemplo, vivendo junto ao grupo pesquisado, para 

perceber minúcias que a entrevista em si não revelaria.  

As entrevistas que utilizamos como complemento em nossa análise se 

enquadra no gênero história oral temática, pois, elas foram utilizada por nós 

como um dado a mais na compreensão de um momento histórico. Nós a 

consideramos em um determinado contexto, confrontando com outros 

documentos que utilizamos na análise, tal como o livro já citado e a coleção de 

cadernos.  
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CAPÍTULO II 

 

 

CONVERSANDO COM AS FONTES DE PESQUISA 

 

Conforme apontamos no capítulo 1, o objetivo deste trabalho é lançar 

um olhar sobre a prática docente em sala de aula na época do Movimento da 

Matemática Moderna. 

Para tanto, propusemo-nos a utilizar, como fonte de pesquisa, a 

legislação oficial da época, uma coleção de livros destinada ao ensino colegial, 

uma coleção de cadernos e duas entrevistas, conforme já citamos 

anteriormente, uma entrevista realizada com a aluna que cedeu os cadernos 

para nossa pesquisa e outra com a professora que ministrou aulas para esta  

aluna no ano de 1970. 

Neste trabalho tentamos estabelecer um diálogo entre estas fontes, com 

o objetivo de obter indícios que nos apontem para a reconstrução do trabalho 

docente em sala de aula. 

Assim, descreveremos brevemente, a seguir, as fontes que foram eleitas 

para este diálogo.  
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2.1  A legislação 

 

Na perspectiva de compreender em quais pontos estes materiais se 

aproximam ou se afastam, utilizaremos as legislações que vigoravam na época 

em estudo. Utilizaremos a portaria 966 de 02/10/195116, que estabelece os 

conteúdos mínimos a serem trabalhados nos níveis de ensino, e o programa de 

conteúdos mínimos propostos pelo GEEM em 196517  

A Portaria n° 966, que institui os Programas do Ensino Secundário foi 

aprovada em 2 de outubro de 1951 pelo, então, Ministro da Educação e Saúde, 

Simões Filho. Segundo o Ministro, que denominou a portaria de “Programa 

Mínimo”, esse Programa procurava “estabelecer um limite inferior ao qual todas 

instituições escolares estariam sujeitas e em condições de executá-lo” 

(MARQUES, 2005, p. 53). 

O documento elaborado pelo GEEM foi publicado no Diário Oficial de 

São Paulo em 19 de janeiro de 1965, intitulado de Sugestões para um roteiro 

de Programa para a cadeira de Matemática, Curso Secundário: 1o. Ciclo, 2o. 

Ciclo e Normal. 

Cabe esclarecer que apesar da portaria 966 de 02/10/1951, que 

estabelece os conteúdos mínimos, não estar em vigor no ano de 1970, 

optamos por considerá-las, na busca de vestígios que possam denotar sua 

utilização pela professora entrevistada. 

 

 

                                                             
16

 Vide anexo B 
17 Vide anexo C 



42 

 

2.2 A coleção Matemática - Curso Colegial Moderno 

 

 

 

Figura 1: Capa dos livros da coleção Matemática - Curso Colegial Moderno. 
       

 

Nesta pesquisa - devido à restrição de tempo, conforme apontaremos 

mais adiante - optamos por analisar o primeiro volume da coleção Matemática 

“Curso Colegial Moderno”, publicado por Scipione Di Pierro Neto18, Luiz Mauro 

Rocha19 e Ruy Madsen Barbosa20. Os três são pesquisadores do ensino da 

matemática no Brasil e participaram do Movimento da Matemática Moderna.  

                                                             
18

 Scipione di Pierro Neto, (1926-2005) nasceu em São Paulo e se graduou em Matemática pela PUC/SP 

em 1954. Trabalhou na direção da divisão de Matemática do Colégio de Aplicação da USP, também 

lecionou até o fim da vida na PUC/SP.  Foi um importante personagem na história da educação 

matemática no Brasil, conhecido autor de livros didáticos, foi também participante do GEEM. 
19 Luiz Mauro Rocha participou do GEEM, trabalhou na Faculdade de Engenharia Industrial de São 

Bernardo, também trabalhou na Fundação Santo André e na Escola Politécnica da USP como professor 

assistente.   
20  Ruy Madsen Barbosa participou do GEEM, é Doutor em Matemática pela Universidade Católica de 

Campinas, Professor Livre-docente de Matemática da FFCL de Araraquara e do ensino secundário oficial 

do Estado de São Paulo. Seus principais trabalhos referem-se à combinatória, partição de números, 

partição de conjuntos e indicadores em Teoria dos Grupos. 
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 Esta coleção foi dividida em três volumes21, cada qual correspondendo 

a um determinado ano do ensino colegial. O primeiro volume desta coleção foi 

lançado em março de 1967 pela editora IBEP (Instituto Brasileiro de Edições 

Pedagógicas). 

Na perspectiva de encontrarmos novos elementos que possam nos 

trazer maiores informações sobre o MMM, e sua aplicação em sala de aula, 

discorreremos sucintamente sobre o cenário em que se encontravam os livros 

didáticos de matemática neste período. 

Na implantação do MMM no Brasil, os primeiros livros didáticos a 

serem publicados foram para o ensino ginasial, porém, para o ensino colegial, 

ainda faltavam livros que estivessem de acordo com as propostas trazidas pelo 

movimento.  

Barbosa, Pierro Neto e Rocha (1967), relatam na apresentação da 

coleção em estudo que, naquele momento (década de 1960), havia uma 

carência de materiais que seguissem a proposta apresentada pelo MMM para o 

ensino colegial. 

No IV Congresso de Ensino da Matemática que ocorreu em São José 

dos Campos, SP, em 1966, Scipione Di Pierro Neto, já comentava a 

necessidade de se elaborarem novos materiais de ensino, para dar 

prosseguimento ao ensino da matemática no nível colegial: 

 A idéia da publicação de uma série colegial de “Matemática 
Moderna”, em prosseguimento à “Matemática para a Escola 
Moderna”, do prof. Scipione Di Pierro Neto, tomou forma e se 
concretizou durante o transcurso do V Congresso de Ensino da 
Matemática, realizado em São José dos Campos, no Centro Técnico 
de Aeronáutica, em 1966 [...]. Naquêles dias, em contato com 
professores de quase todos os Estados, sentimos bem de perto a 

                                                             
21 Vide anexo A 
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angústia com que nossos colegas se referiam à dificuldade que 
encontravam para a atualização do ensino da matemática no colégio, 
dada a inexistência, ao seu alcance, de obras nacionais e 
estrangeiras [...]. De fato, só as livrarias especializadas das grandes 
capitais costumam receber as novidades bibliográficas que vêm 
sendo publicadas nos países mais desenvolvidos (BARBOSA; 
PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p. 7). 

A escassez de publicações dentro da proposta do MMM, também foi 

observada por Burigo (1989, p.5) ao observar que havia poucas publicações 

referentes ao MMM no Brasil durante seu desenvolvimento, e um quase 

silêncio na fase de seu esgotamento e nos anos que se seguiram. 

Assim, podemos dizer que foi diante desta grande dificuldade de se 

encontrar materiais atualizados para o ensino da matemática naquela época, 

que teria surgido à idéia de produzir esta coleção, voltada para o ensino 

colegial. Deste modo, esta coleção foi uma das primeiras a trazer as propostas 

do MMM para o ensino colegial.   

O Pioneirismo desta coleção é confirmado por Silva, pois, segundo ele: 

                                    O pioneirismo da Coleção Matemática- Curso Colegial Moderno 
publicada pela primeira vez no ano de 1967 se sustenta pelo fato de 
que antes desse ano não foi encontrado registros de publicações de 
livros didáticos com os conteúdos sugeridos pelo GEEM para o 
ensino colegial. (2008, p. 76).  

 

Silva também constata que na elaboração da coleção foram utilizadas 

sugestões do GEEM e de outros grupos que trabalhavam na divulgação e 

implantação do MMM no Brasil e no mundo, ao afirmar que: 

                                     Com esses conteúdos, os autores da Coleção procuraram contemplar 
todas as Sugestões apresentadas pelo GEEM em 1965, além de se 
basearem também nos modelos internacionais, como, por exemplo, 
dos grupos NCTM – National Council of Teachers of Mathematics, 
grupos ligados às universidades como Illinois, Maryland, Boston 
College, além do SMSG - School Mathematics Study Group que teve 
como objetivo aperfeiçoar o ensino de Matemática. (SILVA, 2008, 
p.87.) 
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E complementa que: 

                                       Por fim, na análise do primeiro livro dessa coleção é visível a 
preocupação dos autores em apresentar os conteúdos utilizando a 
nova linguagem do Movimento da Matemática Moderna. Nesse 
primeiro livro da Coleção os autores atenderam as Sugestões de 
1965 e as suas orientações. Trouxeram também outros conteúdos 
que auxiliaram os professores na apresentação dos conceitos de 
Função, Trigonometria e Geometria Espacial. Dessa forma é possível 
classificar esse livro como sendo inovador na apresentação dos 
conteúdos e das figuras que tiveram como objetivo facilitar o 
aprendizado do aluno. (SILVA, 2008, p.100). 

 

 

2.3 O volume I da coleção: Matemática - Curso Colegial Moderno 

 

O livro alvo de nossa análise se destina ao primeiro ano colegial. Este 

livro se apresenta em formato brochura tendo 270 páginas distribuídas em 

quatro capítulos. A escolha deste livro se dá por ele ter sido um dos pioneiros a 

introduzir o ideário do Movimento da Matemática Moderna para o ensino 

colegial no Brasil, como apontamos acima. 

Na apresentação do primeiro volume da coleção “Curso Colegial 

Moderno”, Matemática I, os autores apontam para três normas que nortearam a 

redação dos três volumes. Entre estas normas há uma ligada à formação de 

professores, isto é, segundo os autores, esta coleção também propunha 

auxiliar na formação daqueles que não tinham muito contato com o conteúdo 

proposto pelo livro. Além disso, ao mencionarem a ausência de materiais 

didáticos para o ensino colegial, utilizando o ideário do MMM, os autores 

esclarecem que os três volumes procuram: 
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1 – Apresentar, no início do primeiro volume, um capítulo de 
FUNDAMENTOS, destinado a professores ainda não iniciados na 
“Matemática Moderna”, redigido em linguagem fácil e nível elementar 
– de modo a que possa ser aprendido e ao mesmo tempo ensinado, 
no todo ou em parte, aos alunos.  

 2 – Estabelecer um programa global para o colégio, visando à 
introdução paulatina dos conceitos modernos de funções, relações, 
matrizes, estruturas algébricas, etc., através de exemplos simples e 
de numerosos exercícios. Só no terceiro ano, reunindo a experiência 
adquirida, o aluno terá a formulação exata dos conceitos de grupo, 
anel, corpo, espaço vetorial, etc., cuja utilidade irá sentir logo no início 
do curso superior.  

  3 – Reduzir a extensão com que eram anteriormente tratados alguns 
assuntos de escasso interesse, em benefício de outros mais exigidos 
pela ciência moderna (BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p. 
7). 

 

Ressaltamos que os autores, no primeiro capítulo do volume I, 

chamaram a atenção para o fato de que a proposta apresentada nesta coleção 

era tratar a matemática já estudada com a abordagem trazida pelo MMM e, 

além disso, introduzir também temas novos que, segundo os autores, eram de 

maior interesse para a ciência moderna, como podemos perceber no excerto 

abaixo:  

                  Quando usamos a expressão “moderna” para a matemática 
atualmente ensinada, muitos são levados a pensar que se trata de 
substituição, pura e simples, dos assuntos tradicionais de aritmética, 
álgebra e geometria, por uma matemática completamente diferente. 
Pelo contrário o que se pretende é estudar as mesmas coisas, e 
alguns tópicos de maior importância para as ciências modernas, 
através de uma linguagem mais fácil e precisa capaz de penetrar 
todos os ramos da matemática.  Essa linguagem geral e adequada foi 
encontrada, principalmente na Teoria dos Conjuntos e na Lógica 
Matemática. (BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p. 11). 

 

Estas observações feitas pelos autores parecem indicar que havia uma 

carência na formação dos professores de matemática no que diz respeito à 

matemática moderna. Esta carência parece ter se dado tanto por falta de 

formação, quanto pela falta de materiais acessíveis que pudessem auxiliar 

aqueles que não tinham contato com esta nova proposta de ensino.  
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O volume I22 desta coleção está dividido em quatro partes: 

1- Na primeira parte, o livro aborda conjuntos, lógica, produto 

cartesiano, relações binárias, aplicações e funções;  

2- Na segunda, as funções elementares (função linear, função 

quadrática, exponencial e logarítmica);  

3- Na terceira, a trigonometria (funções trigonométricas e relações nos 

triângulos); 

4- Na quarta parte, o livro aborda a geometria (geometria no espaço, 

paralelismo, perpendicularidade, projeções, diedros e triedros) 

 

2.4  Estabelecendo uma comparação entre as fontes. 

 

Primeiramente estabelecemos uma comparação entre o que é proposto 

no livro e o que consta na legislação, com o objetivo de verificar se o livro 

segue a legislação integralmente ou em partes. 

Primeiramente, observamos a presença de conteúdos que não 

constam nos documentos oficiais analisados, tal como podemos observar no 

conteúdo apresentado na primeira parte da divisão estabelecida pelo Volume I 

(conjuntos, lógica, produto cartesiano, relações binárias, aplicações e funções) 

Este conteúdo não é referenciado nas portarias 966 de 1951, ou no programa 

                                                             
22

Vide anexo A 
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de conteúdos mínimos propostos pelo GEEM em 1965. Tal fato já indica que 

existem diferenças entre o que a legislação propõe e o que o livro apresenta. 

Em seguida observamos a presença de conteúdos que somente são 

indicados no programa de 1965, como por exemplo, o conteúdo de funções, 

que é proposto na segunda parte do livro e não consta nas portarias de 1951, 

conforme podemos ver no quadro 1. 

Quadro 1: Funções  

 

 

 

 

 

Fonte: São Paulo (1965, p. 42-43) 

O mesmo acontece com a terceira parte proposta pelo livro, que é 

referenciada somente no programa de conteúdos mínimos propostos pelo 

GEEM em 1965, como podemos observar no quadro 2. 

Quadro 2: Funções trigonométricas 

 

 

 

 

 

Fonte: São Paulo (1965, p. 42-43) 

 

 
Funções: 
a) noções gerais; 
b) função linear, representação gráfica, 

estudo da reta; 
c) função trinômio do 2º grau, variação, 

representação gráfica, inequações do 
2º grau; 

d) função exponencial e logarítmica, uso 
das tábuas. 

 

 
Funções trigonométricas: 
 
a) estudo das funções trigonométricas, periodicidade, 

simetria, representação gráfica; 
b) relações fundamentais, funções trigonométricas de 

a (mais ou menos) b, 2ª, a/2, onde a e b 
representam medidas de arcos; 

c) transformação de sen a (mais ou menos) sen b, cos 
a (mais ou menos) cos b em produto; 

d) equações trigonométricas e resolução de triângulos. 
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Porém, a análise da quarta parte do livro nos permite visualizar que o 

estudo da geometria no espaço, incluindo paralelismo, perpendicularidade, 

projeções, diedros e triedros não é contemplado integralmente nestes dois 

documentos. 

Pois, apesar de a portaria de 1951 contemplar a maioria dos tópicos 

indicados pelo livro no estudo de geometria, não é indicado o estudo do tópico 

de projeções, como podemos observar no quadro 3.  

Quadro 3: Geometria espacial na Portaria de 1951 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (1951b, p. 121-127) 

Da mesma forma como a portaria de 1951 não indica o estudo de 

projeções, o documento de 1965 do GEEM, indica para o primeiro ano somente 

o estudo de diedros, deixando o estudo de triedros para o segundo ano 

colegial, como podemos ver no quadro 4. 

Quadro 4: Geometria espacial nas Sugestões de 1965 

 

 

 

Fonte: São Paulo (1965, p. 42-43) 

Retas e planos; superfícies e poliedros em geral; corpos redondos usuais; 
definições e propriedades; áreas e volumes. 

1. Reta e plano; postulados; determinação; interseção; paralelismo; distância; inclinação e 
perpendicularismo. Diedros e triedros. Ângulos sólidos em geral. 

2. Generalidades sobre os poliedros em geral. Poliedros regulares; indicações gerais. 
3. Prismas; propriedades gerais e, em especial dos paralelepípedos; área lateral, área 

total; volume. 
4. Pirâmides; propriedades gerais; área lateral; área total; volume. Troncos de prisma e 

troncos de pirâmide. 
5. Estudo sucinto das superfícies em geral. Superfícies retilíneas e superfícies 

curvilíneas. Superfícies desenvolvíveis e superfícies reversas. Superfícies de 
revolução. Exemplos elementares dos principais tipos da classificação de 
Monge. 

6. Cilindros; propriedades gerais; área lateral; área total; volume. Troncos de cilindro. 
7. Cones; propriedades gerais: área lateral; área total; volume. Troncos de cone de bases 

paralelas. 
8. Esfera; propriedades gerais. Área e volume da esfera e das suas diversas partes. 

 

Introdução à Geometria do Espaço: 
Axiomas e teoremas fundamentais; 
Perpendicularismo e paralelismo, projeção e 
distância; 
Diedros. 
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Esta comparação entre a legislação e o livro nos possibilitou perceber 

que o livro analisado não segue fielmente as legislações que utilizamos em 

nossa comparação. 

Estas diferenças demonstram mais uma vez que, para uma maior 

aproximação da prática docente, se faz a necessário o apontamento de outras 

fontes, conforme já foi citado por Chervel (1990) e Julia (2001) 

No quadro 5, escolhemos alguns capítulos apresentados pelo livro para 

fazer um quadro comparativo entre o conteúdo apresentado pela legislação, o 

conteúdo apresentado pelo livro e o que consta no caderno, com vistas a 

observar em ambos, onde os conteúdos se aproximam ou se afastam.   

Quadro 5: O estudo da Lógica e da teoria dos conjuntos 

 
LEGISLAÇÃO 

 
LIVRO 

 
CADERNO 

 

Estes conteúdos não são 
mencionados nas 
portarias de 1951 e nos 
conteúdos mínimos 
propostos pelo GEEM 
em 1965 

 

 

 

Conjuntos 

Conjuntos numéricos 
fundamentais 

Um pouco de lógica 
(incluindo o modificador 
negação e sentenças 
abertas) 

Proposições Compostas 
(incluindo conexões lógicas, 
cálculos, implicação e 
equivalência) 

Quantificadores 

Subconjuntos (incluindo 
subconjuntos dos reais) 

Intersecção de conjuntos 

Reunião de conjuntos 

Diferença de conjuntos 

Propriedades das operações 
com conjuntos 

Exercícios 

 

Teoria dos conjuntos  

Subconjunto 

Igualdade de conjuntos 

Conjunto universo 

Operações com conjuntos 

Intersecção de conjuntos 

Numero real R 

Diferença de conjuntos 

Complementar 

Aplicações 
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No quadro comparativo 5, podemos perceber primeiramente que tanto 

o livro quanto o caderno apresentam o conteúdo teoria dos conjuntos, o que 

não é proposto na legislação que utilizamos em nossa comparação, conforme 

já citamos.  

Também podemos notar que o conteúdo de lógica proposto pelo livro 

não aparece no caderno, assim como as propriedades da teoria dos conjuntos.  

Quadro 6: Estudo de função 

 
LEGISLAÇÃO 

 
LIVRO 

 
CADERNO 

 

No documento de 1951 não é 
mencionado o uso de 
funções. Já nos conteúdos 
mínimos de 1965 este 
conteúdo é abordado da 
seguinte maneira: 

Funções 

- noções gerais; 

- função linear, representação 
gráfica, estudo da reta; 

- função trinômio do 2º grau, 
variação, representação 
gráfica, inequações do 2º 
grau; 

- função exponencial e 
logarítmica, uso das tábuas. 

 

 

 
Capitulo III: Função Linear 

Função linear 

Preliminares 

Exemplos 

Propriedades (linearidade, 
inclinação, intersecção, 
paralelismo, perpendicularidade, 
e recíproca da 
perpendicularidade). 

Reta que passa por dois pontos 

Inequações lineares 

Capítulo IV: Função 
Quadrática 

Preliminares 

Exemplos 

Forma principal (y = ax2+ bx +c) 

Propriedades (Contra – domínio, 
extremantes, paridade, 
decomposição em fatores, 
Intersecção,) 

Parábola 

Construção Geométrica 

Equação da Parábola 

Inequações Quadráticas 

Capítulo V: Função 
exponencial e logarítmica 

 

Função linear 

Gráfico 

Pontos onde a reta corta os 
eixos 

Sinal 

Função quadrática 

Forma canônica 

Imagem 

Vértice da parábola 

Variação da função 
quadrática 

Fatoração do trinômio do 
segundo grau   

Pontos onde a parábola 
corta o eixo x 

Fatoração 

Gráfico da função 
quadrática 

Sinal da função quadrática 

Sistema de inequações 

Inequações fracionárias 
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Com o quadro 6, constatamos que o estudo de função logarítmica e 

exponencial, apesar de estar indicado na legislação oficial e ser abordado no 

livro não consta no caderno, denotando uma prática diferente da estabelecida 

pelos documentos oficiais.  

Também podemos observar o estudo no caderno do conceito de 

imagem, que não está indicado no livro, nem aparece no documento oficial. 

Este fato parece apontar para o uso de materiais diferentes no planejamento da 

aula.  

Assim, percebemos que o conteúdo apresentado no caderno se 

aproxima da legislação e do livro adotado em alguns pontos, mas se afasta em 

outros, nos quais percebemos conteúdos que são exclusivamente 

apresentados no caderno, como citado acima no estudo de imagem. 

Todos estes apontamentos provenientes da comparação entre as fontes 

(legislação, livro e caderno) parecem indicar que o estudo do caderno como 

fonte de pesquisa é necessário para uma maior aproximação da prática, pois é 

o caderno que demonstra o que realmente foi ou não trabalhado em sala de 

aula. 

Além disso, a percepção destas diferenças entre o que é apresentado 

no caderno, e o que consta na legislação, nos fez considerar o livro didático 

como mediador entre o currículo real e o oficial, conforme apresentado por Dias 

e Moura (2006, p. 3), pois, notamos em nossa análise que este livro didático, 

se por um lado, reflete o conteúdo indicado pela legislação oficial como, por 

exemplo, ao indicar o estudo das funções exponenciais e logarítmicas, por 

outro, apresenta conteúdos que somente constam no caderno como, por 

exemplo, o estudo da teoria dos conjuntos.  
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2.5   O Caderno 

 

O caderno também utilizado em nossa pesquisa faz parte do acervo do 

Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática (GHEMAT). Existem 

quatro cadernos, um referente ao primeiro ano colegial, alvo de nossa 

pesquisa, um referente ao segundo ano e dois referentes ao terceiro ano. A 

opção por analisar um caderno foi motivada porque, por meio dele podemos ter 

uma compreensão melhor do trabalho dos professores em sala de aula. Além 

disso, a turma que utilizou este caderno teve como base a coleção de livros de 

matemática, já indicada por nós, conforme podemos ver na figura 2. 

 

 

                          Figura 2: Indicação do livro adotado pela professora. 
                          Fonte: Caderno, p.1r 

 

Considerando que a professora que entrevistamos, ministrou aulas 

somente para o primeiro ano colegial, além de nossa restrição de tempo, 

utilizamos em nossa análise apenas o caderno correspondente ao primeiro ano 

colegial, composto de 126 folhas em formato universitário.  

Vale observar ainda que a professora responsável pelos dois últimos 

anos do ensino colegial já tinha falecido quando realizamos esta pesquisa, o 

que tornou mais difícil a realização da comparação de cadernos com aqueles 

outros dois volumes da coleção. 
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Devido à fragilidade do caderno original, produzido no ano de 1970 em 

Guaratinguetá, que já se encontra amarrado por fita de cetim, para unir as 

folhas que se encontram soltas, trabalhamos com cópia reprográfica deste, e 

para facilitar o manuseio, devido o caderno ter sido reproduzido somente em 

frente, numeramos as folhas como frente, chamada por nós de r (reto) e verso 

chamado por nós de v (verso), totalizando 65 páginas em frente e 65 em verso.  

 

2.6  A Entrevista 

 

Pautados por Meihy (2007), utilizaremos depoimentos orais de duas 

pessoas que participaram do movimento da matemática moderna, uma como 

professora neste período e outra como aluna desta professora, também neste 

período. 

Foram realizadas duas entrevistas, na cidade de Guaratinguetá, em 

São Paulo, no dia 19 de novembro de 2007. A primeira entrevista foi com a 

aluna que cedeu o caderno ao GHEMAT e a outra com a professora, 

responsável pela escolha desta coleção de livros de matemática. A entrevista 

foi realizada na residência das entrevistadas.   

As entrevistas foram gravadas em DVD, e registradas através de 

apontamentos. A duração média das entrevistas foi de uma hora. Esta 

entrevista foi realizada com perguntas estruturadas anteriormente pelo 

GHEMAT, nas quais as entrevistadas eram convidadas a responder questões 

dentro de determinado tema.  

As entrevistas abordaram, de um modo geral, os seguintes temas: 

participação dos entrevistados no movimento, identidades e diferenças entre as 
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propostas do movimento, críticas ao movimento, lembranças do movimento, 

fatos marcantes relativos ao movimento, lembranças sobre esse período na 

história, participação dos professores no movimento, papel do Grupo de 

Estudos do Ensino da Matemática (GEEM) no movimento e importância do 

movimento.  

Os dados obtidos através dos depoimentos orais foram confrontados 

com os dados obtidos a partir dos outros documentos eleitos para análise, tais 

como, artigos, dissertações, legislações da época, o caderno e o livro escolhido 

como foco de análise. Alguns trechos dos depoimentos foram especialmente 

elucidativos por introduzir novas questões e elementos à análise, como por 

exemplo, saber se o livro adotado era ou não utilizado em sala de aula.  

 Por questões de direito omitimos o nome da professora que trabalhou 

com a turma alvo da pesquisa bem como da aluna que cedeu os cadernos ao 

GHEMAT. Elas serão tratadas por nós como PROFESSORA e ALUNA, 

respectivamente.   

A entrevista realizada em 19 de novembro de 2007 em Guaratinguetá 

nos trouxe elementos novos que auxiliaram na compreensão do movimento. 

Nossa primeira entrevista, realizada no período da manhã, aconteceu 

com a dona dos cadernos - aluna que freqüentou o ensino colegial na década 

de 1970 - chamada por nós de Aluna. 

 Na data da entrevista a Aluna tinha 54 anos, sendo aposentada como 

professora de matemática do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Contudo, 

nesta data continuava à ministrar aulas de matemática no colégio Conselheiro 

Rodrigues Alves, mesmo local onde ela estudou durante toda sua formação 

básica, incluindo aí nosso período de pesquisa.  
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Contou-nos também que as aulas de matemática no ensino colegial 

foram ministradas por duas irmãs, uma no primeiro ano colegial e outra nos 

anos seguintes, já falecida.  

A Aluna nos confirmou que a coleção Matemática – Curso Colegial 

Moderno era adotada pela professora, porém, era utilizada apenas como apoio 

para estudar em casa, pois, segundo ela, ao invés dos livros, a professora do 

primeiro ano utilizava um “caderninho” com as aulas previamente preparadas. 

No período da tarde seguimos para a entrevista na residência da 

Professora. 

Ao entrevistarmos a professora, soubemos que ela e sua irmã se 

licenciaram em Matemática na USP, situada à época na Rua Maria Antonia em 

São Paulo, tendo estudado lá entre os anos de 1954 a 1957. 

Durante sua permanência na USP, a Professora teve aulas com 

algumas pessoas atuantes no MMM, tais como Omar Catunda, Benedito 

Castrucci, Elza Gomide e Edson Farah. Segundo a Professora, havia grande 

referência ao MMM nestas aulas. Somado a isso, cabe ainda observar que a 

professora também fez cursos no GEEM após ter se formado na USP.  

Eu fui bastante. Eu gostava muito de ir. O Castrucci andou fazendo 
um grupinho no Mackenzie e eu freqüentei este grupinho. Eu acho 
que a gente tem sempre que se atualizar. [...] Eu não voltei muito na 
Maria Antônia (referindo-se a USP), mas neste grupo eu ia bastante. 
(referindo-se ao GEEM) (depoimento oral) 
 
 
 

Além disso, após concluir sua formação básica, trabalhou 

principalmente com o nível superior, ao qual ministrou muitos cursos para 

professores, inclusive sobre a linguagem dos conjuntos. 

A Professora nos confirmou ter ministrado aula para a Aluna no 

primeiro ano colegial no ano de 1970, para cobrir a licença maternidade de sua 

irmã, que reassumiu a turma no segundo e terceiro ano colegial.  
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Ela também nos contou que para planejar suas aulas, utilizava 

materiais variados, incluindo materiais franceses e americanos (referindo-se ao 

Scholl Mathematics Study Group - SMSG).  

Eu tenho alguma coisa assim de uma coleção americana, que nós 
comprávamos para não ficar só na parte da França. [...] Nós 
comprávamos esta coleção americana e era interessante. Eu usava 
esse material para pensar nas aulas [...] por que essa coleção é para 
aluno mais avançado [...] Então era muito bom para colegial. 
(depoimento oral) 
 
 

Mas, apesar de ter adotado o livro, podemos notar que a professora 

utilizou-o somente como material de apoio, conforme já mencionamos. Este 

fato nos faz refletir sobre a liberdade que o professor detém frente seus alunos, 

e que só um estudo mais aprofundado, com fontes variadas pode elucidar, 

assim como afirma Julia: 

  Contrariamente às idéias recebidas, o estudo histórico das disciplinas 
escolares mostra que, diante das disposições gerais atribuídas pela 
sociedade à escola, os professores dispõem de uma ampla liberdade 
de manobra: a escola não é o lugar da rotina e da coação e o 
professor não é o agente de uma didática que lhe seria imposta de 
fora. (2001, p.33) 

 

Se fossemos unicamente nos basear na indicação do livro anotada no 

caderno, teríamos a falsa idéia de que sua adoção teria ocorrido efetivamente 

em sala de aula. 

Assim, mais uma vez recordamos Julia (2001, p.34), ao afirmar que 

“[...] o manual escolar não é nada sem o uso que dele for realmente feito, tanto 

pelo aluno como pelo professor. 

Cabe ressaltar aqui que O GEEM23 freqüentado pela professora, após 

sua formação foi fundado em 1961, aos moldes do SMSG nos EUA, sendo 

declarado órgão de serviço público em 1963. Segundo D’Ambrósio o GEEM é 

                                                             
23

 Para maiores informações sobre o Grupo de Estudos do Ensino da Matemática ver: LIMA (2006) 
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considerado o ponto de partida do Movimento da Matemática Moderna no país. 

(1987, p. 91) 

Segundo D’Ambrósio:   

Uma das principais características do GEEM foi promover cursos de 
verão como também seminários e palestras durante o ano letivo, para 
professores de todo o país e de outros países da América Latina. 
Outra atividade importante do GEEM foi escrever os requisitos 
mínimos dos programas matemáticos da escola secundária. (idem, p. 
95)  

 

 Segundo Burigo (1989, p.21), o GEEM era o principal organismo de 

divulgação da proposta e espaço de articulação dos defensores da inovação 

curricular pretendida. Burigo também nos conta que o GEEM ministrou cursos 

para mais de 10.00 professores em todo o país (idem, p.194) A esse respeito, 

Burigo observa que: 

                                      O grande impulso, entretanto, o marco decisivo para a constituição do 
movimento da matemática moderna no Brasil, que permitiu a 
divulgação ampla da nova proposta para além dos círculos restritos 
de educadores e a realização de experiências apoiadas numa 
discussão articulada foi, sem dúvida, a criação do GEEM (Grupo de 
Estudos do Ensino da Matemática), em São Paulo (1989, p.104) 

 

Os participantes do GEEM promoveram cursos de formação por todo o 

país, divulgando o MMM para os professores, inclusive com apoio 

governamental. Foi através destes cursos que muitos professores tiveram 

contato com o ideário trazido pelo MMM. 
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CAPÍTULO III 

 

 

A ANÁLISE 

 

Para tornar mais clara a nossa análise, estabelecemos dois aspectos 

que, para nós, foram mais expressivos. Estes aspectos são: 

1- Conteúdo e Seleção: buscamos aqui fazer uma comparação mais 

geral entre o conteúdo proposto pelo livro e aquele constante no 

caderno. 

2- Linguagem: buscamos apontar para a diferença de linguagem 

existente entre o livro e o caderno. 

 

3.1 Conteúdo e Seleção 

 

Tentando nos aproximar da prática exercida pela professora em sala de 

aula, abordamos como primeiro ponto de nossa análise, os conteúdos 

exclusivos, ou seja, os conteúdos que aparecem somente no livro e que não 

foram abordados pela professora e, também, o contrário, isto é, os conteúdos 

abordados pela professora que não constam no livro.  

Esta seleção de conteúdos feita pela professora, ao escolher não 

trabalhar conteúdos propostos pelo livro, além de incluir temas diferentes, nos 

permitiu perceber diferenças na proposta apresentada por ambos, 
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demonstrando assim, pontos em que existe afastamento do livro em relação ao 

que é proposto no caderno. 

Como exemplo de afastamento, podemos destacar a presença da lógica 

matemática no capítulo 1 do livro. Analisando o caderno, observamos que a 

lógica matemática não foi trabalhada em sala de aula.  

Tentando compreender o motivo que poderia ter levado a professora a 

excluir este assunto de sua aula, recorremos à legislação oficial da época, e 

notamos que este tópico não aparece discriminado em nenhum destes 

documentos. 

Esta seleção de conteúdos, também pode ser observada no capítulo 5 

do livro, que propõe o estudo da função exponencial e da função logarítmica. 

Da mesma forma que a lógica matemática, estes temas não são 

trabalhados no caderno. 

Ao buscarmos embasamento oficial, descobrimos que no documento 

oficial de 1951 aparece a indicação do estudo dos logarítmicos e não da função 

logarítmica, como podemos observar a seguir: 

     III – Logaritmos: 

1. O cálculo logaritmo como operação inversa da potenciação. Propriedades 
gerais dos logaritmos; mudança de base. Característica e mantissa. 
Cologaritmo. 

2. Logaritmos decimais; propriedades. Disposição e uso das tábuas de 
logaritmos. Aplicação ao cálculo numérico. 

3. Equações exponenciais simples; sua resolução com o emprego de logaritmos. 
 
 Fonte: Brasil (1951b, p. 121-127) 

 

Porém no documento oficial de 1965 há a indicação de trabalho para 

este conteúdo, conforme também podemos observar a seguir: 

 



61 

 

 

1. Funções: 
3- noções gerais; 
4- função linear, representação gráfica, estudo da reta; 
5- função trinômio do 2º grau, variação, representação gráfica, inequações 

do 2º grau; 
6- função exponencial e logarítmica, uso das tábuas. 
 

 Fonte: São Paulo (1965, p. 42-43) 

 

O fato de haver indicação do trabalho com função exponencial e 

logarítmica tanto no livro adotado, quanto no documento oficial de 1965, e 

mesmo assim este assunto não ter sido abordado em sala de aula, nos indica 

que a professora não se pautava unicamente nestes materiais para planejar 

suas aulas.  

Outro fato que denota uma prática diferenciada da proposta do livro 

pode ser observado no fato de o livro ter um tópico para aplicar o conteúdo 

trabalhado, o que não se observa no caderno. 

Na figura 3, podemos ver a aplicação proposta pelo livro ao final do 

capítulo dois, que trata do produto cartesiano, relações binárias, aplicações e 

funções.  

Após analisarmos alguns dos conteúdos exclusivos do livro e do 

caderno, voltamos a nossa atenção para os assuntos que são abordados por 

ambos, mas que não foram trabalhados na íntegra.  

De forma geral, constatamos em nossa análise, que a professora 

selecionou alguns pontos abordados em determinados temas, retirou outros e 

acresceu conteúdos complementares aos do livro como, por exemplo, no tópico 

“teoria dos conjuntos”. Também podemos notar uma alteração na ordem de 

alguns assuntos, sendo estabelecidas seqüências diferentes da proposta 

apresentada pelo livro, como veremos mais detalhadamente adiante.  
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      Figura 3: Aplicações do conteúdo presente no capítulo 2.  
                  Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.62 

 

Quanto à teoria dos conjuntos, percebemos em nossa análise que as 

propriedades das operações com conjuntos (comutatividade, associatividade, 

idempotencia, distributividade, lei de Augustos de Morgan, Involução, lei do 

meio excluído, lei do universo e lei do vazio) não aparecem no caderno. 

A não abordagem em sala de aula de todas as propriedades dos 

conjuntos nos chamou a atenção devido à importância atribuída a estes 

conteúdos dentro do MMM. Imaginamos que este tema poderia ter sido 

trabalhado em sala de aula, por sabermos, que a professora detinha 
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conhecimento sobre o tema, inclusive por ter dado cursos de formação para 

professores sobre a teoria dos conjuntos, após ter se formado, conforme ela 

nos contou em entrevista, como podemos observar abaixo: 

Nós tivemos teoria dos conjuntos com o Farah, e aí o Sangiorgi fez os 
livros dele usando teoria dos conjuntos, e a maioria não entendia 
muito de teoria dos conjuntos Nós fomos muito solicitadas (referindo-
se também a irmã). Nós demos aula aqui em Guará, nós demos aula 
para professores da rede, depois demos aula para professores do 
SESI, depois demos aula em Taubaté, assim cursos de férias para 
ensinar teoria dos conjuntos, São José dos Campos, enfim nós 
distribuímos a sabedoria[...] Estes cursos tinham muitos alunos[...] 
(depoimento oral) 

 

Novamente recorremos à legislação oficial da época e notamos que a 

teoria dos conjuntos, não consta nos documentos oficiais, como podemos 

observar nas portarias de 1951 e nos conteúdos mínimos propostos pelo 

GEEM em 1965, conforme já citamos anteriormente. 

Constatamos diferenças na abordagem do caderno em comparação com 

o livro em outros momentos como, por exemplo, na apresentação dos títulos de 

ambos. O que no livro é intitulado de “Conjuntos”, no caderno aparece como: 

“Unidade Teoria dos Conjuntos”. Outro exemplo é o título utilizado pelo livro 

como “Subconjunto dos reais”, e mencionado no caderno como: “O número real 

R”. Além disso, enquanto o livro intitula “conjunto universo ou suporte”, no 

caderno apenas aparece menção ao “conjunto universo”. 

Também percebemos diferenças na apresentação das tabelas com os 

símbolos da teoria dos conjuntos, pois, o livro traz uma tabela com todos os 

símbolos da teoria dos conjuntos, e o caderno apresenta inicialmente somente 

alguns símbolos. 

Outro ponto que denota diferença entre o caderno e o livro é a diferença 

na abordagem para se explicar determinado assunto. É possível notar a 
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diferença de abordagem, por exemplo, ao comparar o tratamento dado aos 

elementos de um conjunto, indicado de forma diferente por ambos. 

No livro o tratamento dado aos elementos de um conjunto, é definido da 

seguinte forma: 

Os objetos pertencentes a um conjunto são denominados elementos 
do conjunto. Os elementos são indicados por nomes, figuras ou 
símbolos (neste caso, de preferência, letras latinas minúsculas: a, b, 
c...). Nos conjuntos numéricos, os números bem determinados são 
representados por numerais (representação usual da aritmética) e os 
números genéricos, por lêtras latinas minúsculas. (BARBOSA; 
PIERRO NETO; ROCHA; 2007, p. 13) 

 

Entretanto no caderno é tratado da seguinte forma: 

Elemento: a, b, c...  (teoria dos conjuntos, p. 1r) 

 

Mesmo com tantas diferenças, também observamos aproximações, 

como por exemplo, no uso feito em ambos de letras maiúsculas para 

denominar conjuntos e minúsculas para representar elementos dos conjuntos.   

Podemos visualizar tais afastamentos e aproximações nas figuras 4 e 5 

a seguir:  

  

Figura 4: Teoria dos conjuntos. 
Fonte: Caderno, p.1r 
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   Figura 5: Conjuntos.  
   Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA; 2007, p. 12-13 

 

Outros exemplos da diferença existente entre ambos podem ser notadas 

na escolha da professora em não trabalhar com seus alunos temas como 

subconjuntos próprios e triviais (que no livro é um item de subconjuntos), 

intervalo irrestrito e conjunto linear (no livro consta nos subconjuntos dos R).  

Outro ponto interessante observado no caderno é o maior uso feito pela 

professora dos Diagramas de Venn (figura 6). Notamos que no caderno seu 

uso está normalmente ligado a explicações, enquanto que no livro, diagramas 

encontram-se mais ligados a exercícios.  
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                   Figura 6: Uso do diagrama de Venn.  
                   Fonte: Caderno, p.3v 

 

O uso de diagramas de Venn sugere que a professora, ao elaborar suas 

aulas, utilizou outras fontes de pesquisa. De fato, em várias partes do caderno, 

podemos notar que ela recorreu a outros materiais, conforme ela nos contou 

em entrevista já mencionada. Ademais, em linhas gerais, a definição utilizada 

no livro não é a mesma fornecida aos seus alunos pela professora. E podemos 

também notar que até mesmo as letras utilizadas para representar os 

subconjuntos são diferentes. 

Analisando a figura 6 também é possível observar no caderno, o uso de 

exemplos ligados ao cotidiano, como na menção sobre o conjunto dos seres 

humanos, além do conjunto dos brasileiros, dos franceses, dos cantores, dos 

artistas de cinema, Picasso, Roberto Carlos e Brigit Bardot.  

Outro ponto que nos chamou a atenção é a seqüência em que são 

empregados os exercícios, enquanto no livro, os autores apresentam todo o 

conteúdo e por último estabelecem os exercícios, no caderno percebe-se uma 
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fragmentação, isto é, a professora apresenta exercícios ao final de cada 

assunto.  

Todos estes afastamentos e aproximações entre a proposta do livro e do 

caderno relacionados com a teoria dos conjuntos, também foram observados 

em outros capítulos do livro, como, por exemplo, no estudo de funções. 

Primeiramente verificamos que o estudo das funções não é referenciado 

no documento de 1951, porém, aparece no documento de 1965 da seguinte 

forma:  

Funções: 

a) noções gerais; 
b) função linear, representação gráfica, estudo da reta; 
c) função trinômio do 2º grau, variação, representação gráfica, inequações 

do 2º grau; 
d) função exponencial e logarítmica, uso das tábuas. 
 

       Fonte: São Paulo (1965, p. 42-43) 

 

Ao analisarmos o tratamento estabelecido em ambos para o estudo de 

funções, inicialmente verificamos os itens que aparecem exclusivamente no 

caderno ou no livro, como o que constatamos nas figuras 7 a 12. 

Nas figuras 7 e 8, observamos conteúdos que aparecem exclusivamente 

no livro, tal como, “reta que passa por dois pontos” e “equação da parábola”. 
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                    Figura 7: Reta que passa por dois pontos.  
                    Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.90 

 

 

            Figura 8: Equação da parábola. 
                            Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.112 
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Assim, como a professora parece ter optado por não trabalhar estes 

temas em sala de aula (figura 7 e 8), também observamos a presença de 

assuntos que foram inseridos no caderno, mas que não constam no livro, tal 

como mostram as figura 9, 10, 11 e 12 a seguir: 

Na figura 9, observamos “pontos onde a reta corta os eixos”, na figura 

10, podemos notar que a professora trabalhou em sala de aula com exercícios 

para fatoração, além de percebermos nas figuras 11 e 12 um trabalho 

desenvolvido com inequações, que não é notado no livro. 

 
Figura 9: Ponto onde a reta corta os eixos. 
Fonte: Caderno, p.15r 
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   Figura 10: Exercícios para fatorar.  
   Fonte: Caderno, p.19 v 

 

 
         
         Figura 11: Explicação de sistema de inequações através de exemplos.  
         Fonte: Caderno, p.24v 
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 Figura 12: Explicação de inequação fracionária através de exemplos.  
             Fonte: Caderno, p. 25v 

 

Além de observarmos os conteúdos exclusivos, ao analisarmos a ordem 

estabelecida em ambos podemos perceber que, ao tratar de funções, o livro 

inicia-se pelo estudo do produto cartesiano, tratando das relações binárias de 

equivalência e de ordem antes de entrar nas aplicações; no caderno, 

entretanto, este tópico já se inicia pelo estudo de aplicações.  

Além disso, constatamos nas figuras 13 e 14 que enquanto o livro inicia 

este capítulo definindo par ordenado e produto cartesiano, no caderno este 

assunto se inicia sem utilizar definições, com exemplos para marcar pontos no 

plano cartesiano. 
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   Figura 13: Início do capítulo II, abordando pares ordenados, iniciando pela definição.  
   Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.40 

 

 

       Figura 14: Início do capítulo II, introduzindo plano cartesiano através de exemplos. 
       Fonte: Caderno, p.9r 

 

Também verificamos que, apesar de ambos tratarem de funções 

crescentes e decrescentes com a mesma definição, a professora parece ter 

escolhido não abordar as funções estritamente crescentes e decrescentes.  
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Entre ambos o título também é diferente, o que no livro se intitula 

Funções monotômicas (BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.61), no 

caderno é abordado por funções crescentes e funções decrescentes, conforme 

podemos observar nas figuras 15 e 16 a seguir: 

 

 

                Figura 15: Funções Monotômicas. 
   Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.61 
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     Figura 16: Funções crescentes e decrescentes.  
     Fonte: Caderno, p.12v  

 

Também notamos seleção de conteúdos e diferenças na abordagem da 

função bijetora. Enquanto no livro a função bijetora é definida como: 

 

Uma aplicação f de A em B é bijetora, ou é uma bijeção, quando é 
simultaneamente sobrejetora e injetora. (Caderno, p. 57 r) 

 

No caderno não consta a definição de bijeção, ela aparece na definição 

de aplicação inversa.  
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Aplicação inversa: se  for uma bijeção, podemos definir uma 
aplicação   tal que  , sendo (caderno, p.12r) 

 

Outro tópico que merece observação é o produto cartesiano que, no 

livro, é apresentado com a utilização de tabelas de dupla entrada e grafos. 

Estes tipos de tabelas demonstram a diferença de abordagem, pois, por meio 

delas, podemos observar nas definições apresentadas pelo livro, uma 

linguagem matemática lógico formal mais presente do que no caderno. 

 

 

                   Figura 17: Tabelas de dupla entrada e de grafos. 
                   Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.47 

  

 

Além disso, também encontramos diferenças no tópico “Inequações 

lineares”, no qual o livro utiliza semi-planos, tal como podemos ver na figura 18.  
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          Figura 18: Inequações lineares, semi - planos. 
       Fonte:BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.90 

 

Entretanto, no caderno este tópico é tratado por: “Sinal”, porém a 

linguagem do caderno é menos formal que a apresentada pelo livro, como 

podemos ver na figura 19. 

 

 

Figura 19: Sinal  
            Fonte: Caderno, p.15 v 

 

Estas diferenças citadas até agora como, por exemplo, na seqüência 

dos conteúdos, também podem ser observadas no tratamento dado a função 
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quadrática, na qual a seqüência de assuntos apresentados, tanto no livro, 

quanto no caderno, não é a mesma. Além disso, pode-se notar o estudo de 

alguns conteúdos referentes à equação do segundo grau, inseridos neste 

capítulo do livro, o que não consta no caderno. 

No livro a seqüência é trabalhada desta forma: definição, forma principal, 

propriedades (contra-domínio, extremantes, paridade, decomposição em 

fatores, Intersecção da parábola), construção geométrica da parábola e sua 

equação e, as inequações quadráticas. 

No caderno a ordem é a seguinte: definição, forma principal, imagem, 

vértice da parábola, variação da função quadrática, fatoração do trinômio de 

segundo grau, pontos onde a parábola corta o eixo x, gráfico da função 

quadrática, sinal da função quadrática, sistema de inequações e inequação 

fracionária. 

Esta diferença de conteúdos, bem como em sua ordenação e 

abordagem, parece advir da formação da professora, que provavelmente fazia 

escolha de fontes variadas para o planejamento das aulas, como já citamos 

antes. Além disso, o grupo de alunos muitas vezes pode requerer do professor 

uma abordagem diferente da que é proposta no livro para se alcançar a 

compreensão do tema proposto.  

Ao observarmos esta seqüência estabelecida pelo caderno, podemos 

perceber que há diferenças entre a proposta de ambos. A construção da 

proposta de ensino demonstra que há enfoques diferentes em ambos os 

materiais. No livro, a seqüência da proposta de ensino é a seguinte: 

a. Dar a definição e demonstrar como se constrói a forma 

principal da função quadrática; 
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b. Definir o contra-domínio da função quadrática, chegando 

aos pontos de máximo e mínimo; 

c. Definir os extremantes; 

d. Definir que, quando b=0 a função é par e, portanto 

simétrica ao eixo das ordenadas; 

e. Definir que quando delta não é negativo, a função 

quadrática pode ser decomposta em fatores; 

f. Definir a intersecção do gráfico com o eixo das abscissas; 

g. Definir a parábola, sua construção geométrica e sua 

equação; 

h. Definir através das inequações quadráticas as regiões da 

parábola, que podem ser côncavas ou convexas. 

Reparamos que, apesar de trabalhar com o gráfico desde o início, a 

definição de parábola é dada somente no final. Já no caderno a proposta é a 

seguinte: 

a. Definir a função quadrática já utilizando gráficos; 

b. Explicar quando a é maior ou menor que zero. (apesar de 

não dizer que é importante por causa da simetria);  

c. Definir a forma principal; 

d. Definir a imagem; 

e. Definir os vértices da parábola, incluindo os pontos de 

máximo e de mínimo; 

f. Definir a variação da função quadrática, quando ela é 

crescente e quando ela é decrescente; 

g. Explicar como se fatora; 

h. Definir os pontos onde a parábola corta o eixo dos x; 

i. Definir a construção do gráfico, através das raízes e dos 

vértices; 
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j. Definir o sinal da função com o objetivo de ver a o formato 

que o gráfico terá; 

k. Trabalhar com sistemas de inequações e inequações 

fracionárias. 

Além destas diferenças, também podemos apontar outros pontos: 

• Em ambas o desenvolvimento para chegar à forma principal da 

função quadrática não é o mesmo. 

• O que no livro é chamado de extremantes, no caderno aparece 

como vértice da parábola. 

• No caderno há exercícios para determinar a imagem e o vértice 

da parábola (figura 20), o que não aparece no livro. 

• Enquanto no caderno se fala em imagem da função, no livro se 

fala em contra – domínio. Ambos os itens são exclusivos. 

• A ordem que aparece função par e os pontos de máximo e de 

mínimo não são as mesmas em ambos.  

• No livro não há tópicos para imagem da função, variação da 

função quadrática e pontos onde a parábola corta o eixo x. 

 

                               Figura 20: Exercícios para determinar a imagem.  
                                            Fonte: Caderno, p.17 v 

 

É interessante observar o tratamento dos gráficos, a começar pelo título, 

que no caderno é colocado como Gráfico da função quadrática e, no livro, 
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como Parábola. Além disso, a proposta também parece ser diferente. No 

caderno não é dada a definição e para se construir o gráfico é indicado que 

primeiro se encontre os pontos em que a parábola corta o eixo do x e depois 

encontre o vértice. Já no livro, primeiro é dada a definição de parábola, depois 

é tratada a construção geométrica na qual se busca apresentar o foco e a 

diretriz para então chegar à equação da parábola. 

Enquanto no livro se estuda o conceito de côncavo e convexo, no 

caderno são apresentados os sistemas de inequações, utilizando intervalos, 

além de inequações fracionárias.  

 

 

Figura 21: Construção geométrica da parábola. 
              Fonte:BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967,p.111 

 

Esta seleção de conteúdos abordados em sala de aula parece sugerir 

que a professora adaptava o conteúdo para seus alunos. Além disso, esta 

comparação parece denotar que no caderno, para o estudo de funções, a 
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linguagem adotada pela professora é menos abstrata e mais próxima da 

compreensão dos alunos, demonstrando que a abordagem do conteúdo pela 

professora difere da que o livro apresenta. 

Também podemos notar que além de a professora não seguir a 

ordenação estabelecida pelo livro, ela também faz seleção de conteúdos para o 

planejamento de suas aulas utilizando materiais variados, franceses e 

americanos, tal como ela nos contou em entrevista. 

Assim, mais uma vez, como observa Chervel (1990) e Julia (2001) o 

estudo somente das fontes oficias, neste caso, a legislação e o livro didático, 

podem não ser suficientes para se obter um retrato mais exato de um período 

em questão, neste caso a prática de uma determinada professora em sala de 

aula.    

Porém, podemos observar na comparação do caderno com o livro que, 

se por um lado, não denota em sua totalidade a prática estabelecida em sala 

de aula, por outro pode em parte dar uma idéia mesmo que não exata do que 

foi o trabalho em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

3.2.  Linguagem 

 

Ao comparar a linguagem apresentada no caderno com a apresentada 

no livro, buscamos observar diferenças em definições, exemplos e exercícios, 

de forma a obter indícios que pudessem denotar a prática docente.  

Observamos no caderno o uso de uma linguagem que mescla os 

símbolos matemáticos com exemplos cotidianos, diferentemente do livro, que 

apresenta constantemente uma linguagem lógico-formal, incluindo símbolos 

matemáticos 

Nas figuras 22 e 23, encontramos o uso de exemplos cotidianos para 

exemplificar o conjunto universo. Esta definição é diferente da apresentada 

pelo livro.  

 
   Figura 22: Definição de conjunto universo. 
   Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.25 
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        Figura 23: Explicação de conjunto universo dado através de exemplos.  
        Fonte: Caderno, p. 4 r  

 

Analisando as figuras 22 e 23 podemos notar a definição de conjunto 

universo no livro, como: 

“Um conjunto U que contém todos os demais (conjuntos)”. 

 

Entretanto, no caderno, o conjunto universo é definido por exemplos, tais 

como: o conjunto universo sendo o conjunto dos estadistas brasileiros, por 

conter o conjunto dos presidentes do Brasil e o conjunto dos deputados do 

Brasil. 

Esta diferença de abordagem na explicação de conjunto universo, nos 

fez refletir sobre o uso de uma linguagem diferenciada pela professora. 

Possivelmente a formação acadêmica dela, aliada à sua experiência docente, 

permitiu que adaptasse suas aulas, trabalhando de forma diferente do que é 

proposto tanto pelo livro quanto pela legislação da época.  
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Também podemos notar diferenças nos exercícios propostos por ambos, 

como veremos nas figuras 24 e 25. 

 

 
   
   Figura 24: Exercícios  
   Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA; 1967, p.35 

 

 

   Figura 25: Exercícios  
   Fonte: Caderno, p.4r 

 

Novamente, podemos encontrar diferenças no tratamento dos 

conteúdos. Enquanto o livro trata a teoria dos conjuntos, utilizando 

exclusivamente uma linguagem matemática lógico  formal, no caderno notamos 
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a presença de uma linguagem coloquial, com exemplos da vida cotidiana dos 

alunos. 

Conforme podemos verificar na figura 24 e 25, enquanto no livro 

aparecem exercícios nos quais o aluno deve escrever negações ou verificar 

igualdades utilizando as propriedades das operações com conjuntos, no 

caderno, para estudar a definição de conjunto universo, os alunos respondem a 

exercícios que tratam de aves e araras, vogais e alfabeto. 

Desta forma, podemos perceber que, apesar de ambos tratarem da 

teoria dos conjuntos, existe uma diferença na forma como isso é apresentado 

aos alunos. Isto denota que o estudo da prática requer materiais variados para 

que se possa aproximar do momento vivido em sala de aula, pois a análise 

isolada do livro, tanto como da legislação, não nos trariam estas diferenças que 

nos remetem com mais precisão ao trabalho exercido em sala de aula pelo 

professor com seus alunos.   

Outro exemplo de definições que são trabalhadas em ambos materiais 

analisados, mas que são apresentadas de forma diferente, podem ser 

observados nas figuras 26 e 27.  

O rigor apresentado pelo caderno ao definir a função injetora parece 

indicar que o uso de linguagem cotidiana, nos demais exemplos e exercícios do 

caderno, foram feitos por opção metodológica da professora frente a seus 

alunos e não por falta de conhecimento aprofundado. Nessas figuras podemos 

perceber o uso no caderno de uma linguagem de maior rigor matemático, com 

símbolos matemáticos, enquanto no livro, na apresentação deste conteúdo, 

não percebemos o uso destes símbolos. 
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Assim, podemos notar que, enquanto o livro define aplicação injetora 

como: 

 

   Figura 26: Definição de aplicação injetora.  
  Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.57 

 

No caderno a definição é a seguinte: 

 

 
   
   Figura 27: Definição de aplicação injetora.  
   Fonte: Caderno, p. 11r 

 

 

Observamos este mesmo rigor no caderno, na definição de função 

linear. 

Neste caso, o livro não traz nenhuma definição explícita do que seria a 

função linear, como podemos ver na figura 28. Assim que se inicia o capítulo já 

é fornecida a fórmula da função linear sem defini-la. 
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     Figura 28: Definição de função linear  
     Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967, p.81 
 

No caderno, entretanto, além de se definir a função linear, também é 

utilizada uma linguagem matemática formal com símbolos matemáticos, tal 

como podemos observar na figura 29. 

 

Uma função é linear se e somente se baxxfqtRRf +→→ :..,:  

sendo a e b números reais (Caderno, p.13r). 

Figura 29: Definição de função linear  
Fonte: caderno, p. 13r 

 

Em seguida, no caderno são fornecidos exemplos, utilizados para 

exemplificar a função linear, o que não aparece no livro, como podemos ver a 

seguir: 
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O preço de um corte de fazenda é função linear do seu 
comprimento. 

Y= preço do corte 

X= comprimento 

Preço do metro: 20 

Y= 20x 

Y=20x+1 

 

Esta comparação sugere que a professora parece construir outro 

caminho para ensinar este assunto, partindo de um conhecimento menos 

abstrato, provavelmente partindo de observações, em vez de trabalhar 

somente com definições com seus alunos.    

Outra característica interessante do caderno é o uso constante de 

gráficos para a função linear, que são definidos da seguinte forma: “O gráfico 

de uma função linear é uma reta” o que não aparece no livro. 

No livro, além de não haver muitos gráficos, para se chegar à definição 

de qual o tipo de gráfico representaria uma função linear, seus autores 

mostram apenas as propriedades desta função. 

No livro a ordem das propriedades é a seguinte: 

1- Linearidade: O gráfico cartesiano da função y = a x + b é 

uma reta. 

2- Inclinação: O valor do coeficiente a caracteriza a 

inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas 

3- Intersecção: O termo independente b da função y = a x +b 

é a ordenada do ponto em que a reta intercepta o eixo 

das ordenadas 

4- Paralelismo: Os gráficos das funções y= a x+b e y = a x+c 

com b e c ≠, são retas paralelas  

5- Recíproca do paralelismo. 
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6- Perpendicularidade:  

7- Recíproca da perpendicularidade 

Já no caderno, diferentemente do livro, há um tópico para gráficos, e a 

definição é dada antes de provar as propriedades, que não são assim 

chamadas.  

Ademais, no caderno as definições, que são apontadas após a 

afirmação de que a função linear é representada por uma reta, aparecem 

depois de exemplos numéricos e são as seguintes:   

• Quando o a for o mesmo, as restas serão paralelas (Paralelismo) 

• Quando o b for igual a zero a reta passa pela origem. 

         Quando o b for zero a função será impar. 

• Quando o a for igual a zero, a reta será paralela ao eixo dos x. 

Se a igual a zero e b igual a zero, f (x) = 0, o gráfico será o eixo 

dos x.  

• Quando o a for positivo, temos função crescente (Inclinação). 

Quando o a for negativo temos função decrescente. 

 

Ao analisarmos o tratamento dado a função quadrática, percebemos que 

no caderno esta função é abordada sem muitas definições, sendo que a 

maioria dos assuntos se inicia com a apresentação de fórmulas e com 

exemplos numéricos. 

Também podemos observar nas figuras 30 e 31 que a definição de 

função seno apresentada pelo livro é diferente da que é apresentada no 

caderno. Isto novamente denota à possível utilização de outros materiais no 

planejamento destas aulas.. 
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Figura 30: Definição da função seno. 
Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967,p. 163 

 

 
 

Figura 31: Definição da função seno.  
Fonte: Caderno, p. 28v 
 

Da mesma forma, no livro (BARBOSA; PIERRO NETO; 

ROCHA,1967,p.164.) a função seno e a função cosseno apresentam cinco 

propriedades: I- Do sinal, II- Da variação, III- Da periodicidade, IV- Par ou 

impar, V- Não-injetora, conforme podemos ver na figura  34 a seguir. 

Entretanto, no caderno são apresentadas seis propriedades: I- Imagem, 

II- Sinal, III- Variação, IV- Par ou impar, V- Periodicidade, VI- Gráfico. 
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Figura 32: Propriedades da função seno e cosseno. 
Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO;ROCHA,1967,p.164 

 

A diferença entre ambos é que, no livro, é apresentada a propriedade 

não-injetora e, no caderno, as propriedades imagem e gráfico. Além disso, no 

livro, já são dadas as propriedades da função seno e da função cosseno em 

uma única tabela, diferentemente no caderno, no qual primeiro é dada a função 

seno e depois a função cosseno. O que indica que, mais uma vez, a professora 

selecionou e seqüenciou os itens a serem abordados.  

Outro ponto que denota diferença entre os materiais é o conteúdo 

referente à geometria.  

O caderno, basicamente só traz definições, sem exercícios, mas, 

podemos perceber que apesar do conteúdo ser o mesmo, a forma de defini-los 

denota o uso de outros materiais.  
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Escolhemos a definição de perpendicularidade para exemplificar as 

diferenças entre ambos, que acontecem de modo análogo em todo este 

capítulo destinado a geometria. Nas figuras 35 e 36, verificamos as diferenças 

existentes na definição de perpendicularidade.  

 
 

Figura 33: Reta perpendicular.  
Fonte: BARBOSA; PIERRO NETO; ROCHA, 1967,p. 237 
 

 

 

Figura 34: Perpendicularidade.  
Fonte: Caderno, p.63r 
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Ao olhar estas figuras, podemos constatar que, apesar do alvo das 

definições ser o mesmo, há uma grande possibilidade de ter sido utilizada outra 

fonte de pesquisa pela professora no caderno, ou, até mesmo, o conhecimento 

adquirido na docência por ela, devido às diferenças encontradas em ambos 

materiais: caderno e livro. 

Como já foi dito anteriormente, o mesmo acontece de forma análoga em 

todo o capítulo destinado a geometria, razão pela qual não traremos outros 

exemplos. 

De todas estas considerações, tais como, linguagem, definições 

diferentes e seleção de conteúdos, podemos primeiramente notar que a prática 

da professora não estava pautada exclusivamente nos documentos oficiais, 

nem pelo livro de matemática adotado para seus alunos. 

Além disso, podemos notar em nossa análise que esta professora 

adaptava o conteúdo trabalhado com seus alunos, partindo, como já dissemos, 

de uma linguagem menos abstrata e mais próxima ao cotidiano destes alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa pesquisa procurou reconstruir a prática docente no ensino 

colegial, durante o Movimento da Matemática Moderna (MMM) no Brasil, 

especificamente em uma sala de aula do primeiro ano do ensino colegial, no 

ano de 1970. Estabelecemos para tanto, um diálogo com variadas fontes de 

pesquisa.  

As fontes oficiais escolhidas para este diálogo foram à portaria 966 de 

02/10/1951 que estabelece os conteúdos mínimos a serem trabalhados nos 

níveis de ensino, e o programa de conteúdos mínimos proposto pelo GEEM, 

publicado no diário oficial do Estado de São Paulo em 1965. Além disso, 

trabalhamos com o volume I da coleção Matemática “Curso Colegial Moderno”, 

com um caderno de aluno referente ao primeiro ano colegial e com duas 

entrevistas realizadas em 2007, sendo uma com a aluna que cedeu o caderno 

e outra com a professora que ministrou aulas de matemática para esta aluna. 

Também consideramos o fato desta professora conhecer a proposta 

trazida pelo Movimento da Matemática Moderna, por ter se licenciado como 

professora de matemática na USP neste período, e por ter freqüentado depois 

de formada, os cursos ministrados pelo GEEM em São Paulo. 

Escolhemos trabalhar com fontes variadas por compreendermos que, na 

busca pela prática docente, não podemos unicamente nos basear em 

documentos oficiais, que podem e devem servir como ponto de partida, mas 

que não podem ser vistos como única fonte de pesquisa. Assim, devemos 

considerar outras fontes que possam nos trazer elementos mais próximos do 

cotidiano escolar e conseqüentemente do trabalho do professor em sala de 
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aula, pois, entendemos o professor como agente dinâmico que em seu trabalho 

com os alunos transforma o que lhe é indicado pela legislação oficial, não se 

restringindo a aquilo que lhe é estabelecido. Assim, o caderno de aluno 

utilizado nesta pesquisa foi considerado por nós como representante da prática 

docente, por nos trazer indícios de como era exercido o trabalho desta docente 

nesta sala de aula.  

Este trabalho, deste modo, buscou articular alguns documentos para 

compreender a prática docente num caso particular. 

Constatamos em nossa análise que, em uma investigação de natureza 

histórica é necessário recorrer a diversos tipos de documentos, tais como atas, 

diários de classe e cadernos de alunos. Porém, com isso descobrimos também 

que não é fácil encontrá-los, pois, existe uma cultura em que não se percebe 

as mudanças lentas que ocorrem na educação, fazendo com que tudo pareça 

igual e, portanto não precise ser guardado.  

Ao compararmos estes três materiais, a legislação oficial, o livro didático 

adotado e o caderno da aluna, notamos divergências entre eles como, por 

exemplo, na indicação feita pela legislação e pelo livro didático para o estudo 

da lógica matemática e das funções exponencial e logarítmica que, entretanto, 

não consta entre os conteúdos indicados no caderno. Além disso, observamos 

o uso de linguagens diferentes e indícios que apontam para a adoção de outros 

materiais para o planejamento das aulas.  

Concluímos com esta análise que o estudo da prática docente, não deve 

se basear unicamente nos documentos oficiais, pois, percebemos o professor 

como agente transformador de sua prática, não se pautando necessariamente 
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no que lhe é imposto pela legislação, nem mesmo pela adoção de um livro 

como referência para sua turma.  

Da mesma forma, concluímos que é necessário utilizar fontes de 

pesquisas variadas, para estabelecer um diálogo com a prática docente, pois, 

ao analisarmos unicamente os documentos oficiais, podemos ter uma falsa 

idéia do que acontece em sala de aula. Assim, a reconstrução do trabalho 

realizado efetivamente pelo professor, requer a utilização de fontes que 

estejam ligadas mais diretamente ao cotidiano escolar, como por exemplo, 

cadernos de alunos, atas e entrevistas de quem vivenciou o momento histórico 

pesquisado.  

Ao concluirmos nesta pesquisa que a professora não se pautava 

unicamente pelos documentos oficiais ou pelo livro didático em suas aulas, 

adaptando os conteúdos trabalhados com seus alunos, nos questionamos se 

esta liberdade de adaptação dos conteúdos também ocorreria no trabalho 

desenvolvido por outra professora, que tenha trabalhado com a disciplina de 

matemática neste período e, não tenha tido uma formação acadêmica como a 

professora que entrevistamos nesta pesquisa, isto é, inserida no movimento 

que reformulou o ensino de matemática no Brasil. Indicamos assim, esta 

questão para futuros desdobramentos. 
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ANEXO A 

 

Índice da coleção: Matemática – Curso Colegial Moderno 

 

PRIMEIRO ANO COLEGIAL  

PRIMEIRA PARTE - Fundamentos 

CAPÍTULO I - Conjuntos e Lógica Matemática 

CAPÍTULO II - Produto Cartesiano; Relações Binárias; Aplicações e Funções 

 

SEGUNDA PARTE - Funções elementares 

CAPÍTULO III - Função Linear 

CAPÍTULO IV - Função Quadrática 

CAPÍTULO V - Função Exponencial e Função Logarítimica 

 

TERCEIRA PARTE – Trigonometria 

CAPÍTULO VI - Funções Trigonométricas 

CAPÍTULO VII - Relações entre lados e ângulos de um triângulo 

 

 QUARTA PARTE – Geometria 

CAPÍTULO VIII - Introdução à Geometria no Espaço 

 

SEGUNDO ANO COLEGIAL 

 

PRIMEIRA PARTE 

CAPÍTULO I – Seqüências e Séries 

CAPÍTULO II – Progressões Aritméticas 

CAPÍTULO III – Progressões Geométricas 

 

SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO IV – Logaritmos Decimais 
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TERCEIRA PARTE 

CAPÍTULO V – Matrizes 

CAPÍTULO VI – Sistemas Lineares 

CAPÍTULO VII – Sistemas não Lineares 

 

QUARTA PARTE 

CAPÍTULO VIII – Geometria 

CAPÍTULO IX – Superfícies 

CAPÍTULO X – Prismas, Paralelepípedos e Pirâmides 

CAPÍTULO XI – Corpos Redondos 

CAPÍTULO XII – Poliedros 

 

TERCEIRO ANO COLEGIAL 

 

PRIMEIRA PARTE – Combinatória e Probabilidades 

CAPÍTULO I – Regras de Contagem 

CAPÍTULO II – Probabilidades 

CAPÍTULO III – Fórmulas do Cálculo Combinatório 

CAPÍTULO IV – Expansão Binomial 

 

SEGUNDA PARTE – Geometria Analítica 

CAPÍTULO V – Elementos 

CAPÍTULO VI – Reta 

CAPÍTULO VII – Transformações Geométricas 

CAPÍTULO VIII – Circunferência, Parábola, Elipse e Hipérbole 

 

TERCEIRA PARTE – Estruturas Algébricas e Números Complexos 

CAPÍTULO IX – Estruturas Algébricas 

CAPÍTULO X – Números Reais e Complexos 

 

QUARTA PARTE – Noções de Cálculo Infinitesimal 

CAPÍTULO XI – Noções de Cálculo Infinitesimal 

CAPÍTULO XII – Noções sobre Derivadas 
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QUINTA PARTE – Polinômios – Equações Algébricas 

CAPÍTULO XIII – Polinômios 

CAPÍTULO XIV – Função Polinômio 

CAPÍTULO XV – Equações Algébricas 
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ANEXO B 

 

Desenvolvimento dos Programas Mínimos de Ensino Secundário e 
respectivas instruções metodológicas  
Fonte: Brasil (1951b, p. 121-127) 

Curso Colegial 

1ª Série 

I – Noções sobre o cálculo aritmético aproximado; erros. 

1. Aproximação e êrro. Valor por falta ou por excesso. Erro absoluto e erro relativo. 
Algarismos exatos de um número aproximado. Erro de arredondamento. 

2. Adição, subtração, multiplicação e divisão com números aproximados. O cálculo da 
aproximação dos resultados e seu problema inverso; método dos erros absolutos. 
 

II – Progressões: 

1. Progressões aritméticas; termo geral; soma dos termos. Interpolação aritmética. 
2. Progressões geométricas; termo geral; soma e produto dos termos. Interpolação 

geométrica. 
 

III – Logaritmos: 

7- O cálculo logaritmo como operação inversa da potenciação. Propriedades gerais 
dos logaritmos; mudança de base. Característica e mantissa. Cologaritmo. 

8- Logaritmos decimais; propriedades. Disposição e uso das tábuas de logaritmos. 
Aplicação ao cálculo numérico. 

9- Equações exponenciais simples; sua resolução com o emprego de 
logaritmos. 

 

IV – Retas e planos; superfícies e poliedros em geral; corpos redondos usuais; 
definições e propriedades; áreas e volumes. 

1. Reta e plano; postulados; determinação; interseção; paralelismo; distância; inclinação e 
perpendicularismo. Diedros e triedros. Ângulos sólidos em geral. 

2. Generalidades sobre os poliedros em geral. Poliedros regulares; indicações gerais. 
3. Prismas; propriedades gerais e, em especial dos paralelepípedos; área lateral, área 

total; volume. 
4. Pirâmides; propriedades gerais; área lateral; área total; volume. Troncos de prisma e 

troncos de pirâmide. 
5. Estudo sucinto das superfícies em geral. Superfícies retilíneas e superfícies 

curvilíneas. Superfícies desenvolvíveis e superfícies reversas. Superfícies de 
revolução. Exemplos elementares dos principais tipos da classificação de 
Monge. 

6. Cilindros; propriedades gerais; área lateral; área total; volume. Troncos de cilindro. 
7. Cones; propriedades gerais: área lateral; área total; volume. Troncos de cone de bases 

paralelas. 
8. Esfera; propriedades gerais. Área e volume da esfera e das suas diversas partes. 

 

V – Seções cônicas; definições e propriedades fundamentais. 
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1. Elipse; definição e traçado; círculo principal e círculos diretores; excentricidade; 
tangente. 

2. Hipérbole; definição e traçado; assíntotas; círculo principal e círculos diretores; 
excentricidade; tangente. 

3. Parábola; definição e traçado; diretriz; tangente. 
4. As seções determinadas por um plano numa superfície cônica de revolução; 

teorema de Dandelin. 
 

2ª Série 

I - Análise combinatória simples: 

1. Arranjos de objetos distintos; formação e cálculo do número de grupamentos. 
2. Permutações de objetos distintos; formação e cálculo do número de grupamentos. 

Inversão. Classe de uma permutação; teorema de Bézout. 
3. Permutação simples, com objetos repetidos; cálculo do número de grupamentos. 
4. Combinações de objetos distintos; formação e cálculo do número de grupamentos. 

Relação de Stifel; triângulo aritmético de Pascal. 
 

II – Binômio de Newton. 

1. Lei de formação do produto de binômios distintos. Fórmula para o desenvolvimento 
binomial no caso de expoente inteiro e positivo; lei recorrente de formação dos termos. 

2. Aplicação do desenvolvimento binomial ao problema da somação de potências 
semelhantes de uma sucessão de números naturais. 

 

III – Determinantes; sistemas lineares. 

1. Determinantes e matrizes quadradas; propriedades fundamentais. Regra de Sarrus. 
Determinantes menores. Desenvolvimento de um determinante segundo os elementos 
de uma linha ou coluna. Transformação dos determinantes. Abaixamento da ordem de 
um determinante pela regra de Chio. 

2. Sistemas de n equações lineares com n incógnitas. Regra de Cramer. 
3. Sistemas de m equações lineares com n incógnitas; teorema de Rouché. 

 

IV – Noções sobre vetores; projeções; arcos e ângulos; linhas e ralações 
trigonométricas. 

1. Grandezas escalares e vetoriais. Vetores; propriedades. Operações elementares com 
vetores. Relação de Chasles. 

2. Projeção ortogonal de um vetor sobre um eixo. Teorema de Carnot. 
3. Generalização dos conceitos de arco e de ângulo. Arcos côngruos. Arcos da mesma 

origem e de extremidades associadas. 
4. Linhas e funções trigonométricas diretas; definições e variação. Arcos correspondentes 

à mesma linha trigonométrica. Relações entre as linhas trigonométricas de um mesmo 
arco. Problema geral da redução ao 1º quadrante. Cálculo das linhas trigonométricas 
dos arcos expressos pe relação π/n. 

 

V – Transformações trigonométricas em geral; equações trigonométricas simples. 

1. Adição, subtração e multiplicação de arcos. Bissecção de arcos. Transformação de 
somas de linhas trigonométricas em produtos. 

2. Disposição e uso de tábuas trigonométricas naturais e logarítmicas. 
3. Equações trigonométricas simples, tipos clássicos. 
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VI – Resolução trigonométrica de triângulos. 

1. Relações entre os elementos de um triângulo retângulo. 
2. Casos clássicos de resolução de triângulos retângulos. 
3. Relações entre os elementos de um triângulo qualquer, Lei dos senos. Relações 

dos co-senos. Expressão trigonométrica da área 
4. Casos clássicos de resolução de triângulos quaisquer. 

 

3ª Série 

I – Conceito de função; representação cartesiana; reta e círculo; noção intuitiva de limite 
e de continuidade. 

1. Conceito elementar de variável e de função. Variável progressiva e variável contínua; 
intervalos. Noção intuitiva de limite de uma sucessão; exemplos clássicos elementares; 
convergência. 

2. Funções elementares; classificação. Representação cartesiana de uma função e 
equação de uma curva. Curvas geométricas e curvas empíricas; noção intuitiva de 
continuidade. Representação gráfica de funções usuais; função exponencial, função 
logarítmica e funções trigonométricas diretas. Acréscimo de uma função num ponto; 
funções crescentes e funções decrescentes. Tangente; inclinação da tangente. 

3. Limite de variáveis e de funções; limites infinitos. Propriedades fundamentais. Exemplos 
elementares de descontinuidade de uma função em um ponto. Descontinuidade das 
funções racionais fracionárias. 

4. A função linear e a linha reta em coordenadas cartesianas. Parâmetros angulares e 
parâmetro linear. Formas diversas de equação da linha reta. Representação 
paramétrica; ares de um triângulo em função das coordenadas dos vértices. Os 
problemas clássicos de inclinação, intersecção, passagem e distância, relativos à linha 
reta. 

5. A equação geral do 2° grau com duas variáveis e a circunferência de círculo em 
coordenadas cartesianas. Formas diversas da equação da circunferência de círculo. 
Intersecção de retas e circunferências. 

 

II – Noções sobre derivadas e primitivas; interpretações; aplicações. 

1. Definição da derivada em um ponto; notações; derivada infinita. Interpretação 
geométrica e cinemática da derivada. Diferença e diferencial; interpretação geométrica. 
Funções derivadas. Derivação sucessiva. 

2. Regras de derivação; derivada de um constante; de um função de função; de funções 
inversas; da soma, do produto e do quociente de funções. Aplicação à derivação de 
funções elementares. 

3. Aplicação da teoria das derivadas ao estudo da variação de uma função. Funções 
crescentes e funções decrescentes; máximos e mínimos relativos; interpretação 
geométrica. 

4. Funções primitivas; integral indefinida; constante de integração. Primitivas imediatas; 
regras simples de integração. 

5. Integral definida. Aplicação ao cálculo de áreas e de volumes; exemplos 
elementares. 

 

III – Introdução à teoria das equações; polinômios; propriedades, divisibilidade por x ± a; 
problemas de composição, transformações e pesquisa de raízes; equações de tipos 
especiais. 

1. Polinômios de uma variável; identidade. Aplicação ao método dos coeficientes a 
determinar. Divisibilidade de um polinômio inteiro em x por x ± a; regra e dispositivo 
prático de Ruffini. Fórmula de Taylor para os polinômios; algoritmo de Ruffini-Horner. 

2. Polinômios e equações algébricas em geral; raízes ou zeros. Conceito elementar de 
número complexo; forma binomial; complexos conjugados; módulo; representação 
geométrica. Operações racionais. Decomposição de um polinômio em fatores binômios; 
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número de raízes de uma equação; raízes múltiplas e raízes nulas. Raízes complexas 
conjugadas. Indicação sobre o número de raízes reais contidas em um dado intervalo: 
teorema de Bolzano; conseqüências, 

3. Relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação; aplicação à composição 
das equações. Propriedades das raízes racionais e fracionárias. 

4. Transformação das equações, transformações de primeira ordem: aditivas, 
multiplicativas e recíprocas. 

5. Equações recíprocas; classificação; forma normal; abaixamento do grau. 
6. Cálculo das raízes inteiras. Determinação das cotas pelo método de Laguerre-

Thibault. Regras de exclusão de Newton. Algoritmo de Peletarius. 
 

Observação – Os parágrafos em negrita destinam-se sòmente ao curso cientifico; os demais 
são comum ao curso clássico e ao científico. 
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ANEXO C 

 

Sugestões para um roteiro de Programa para a cadeira de Matemática 

Fonte: São Paulo (1965, p. 42-43) 

 
Curso secundário – 1º Ciclo, 2º Ciclo e Normal. Ano – 1.965. 

Considerando: 

1. As possíveis transformações oriundas da aplicação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, relativas aos assuntos que devem compor as disciplinas do 
curriculum do Curso Secundário; 

 

2. As inúmeras solicitações recebidas pelo Departamento de Educação, provindas de 
Estabelecimentos de Ensino Secundário do Estado de São Paulo, bem como pais de 
alunos, no sentido de ser seguido um roteiro para o desenvolvimento das diversas 
disciplinas, face ao problema da transferência de alunos e professores; 

 

3. A necessidade de ser estudada uma certa ordem nos assuntos, que devem compor a 
cadeira de Matemática, a serem ensinados nos estabelecimentos que integram a rede 
do Estado, a fim de que sejam evitadas orientações diametralmente opostas; 

 

4. A importância que deve representar a matemática na formação dos atuais professores 
primários; a) no atendimento do aspecto de profundidade mais do que o de quantidade; 
b) na divulgação correta da legislação brasileira de medidas, inclusive as últimas 
inovações sobre a grafia do cruzeiro; 

 

5. Que além do caráter estrutural do conteúdo da matemática a ser programado para o 2º 
Ciclo, devem ser atendidas, na medida do possível, as exigências dos exames 
vestibulares às diversas Faculdades; 

 

Esta Comissão, designada pelo Departamento de Educação, depois de cuidadosos estudos 
louvados, principalmente nos resultados aprovados nos Congressos nacionais de Ensino de 
matemática – que vêm refletindo a solução dada ao mesmo problema, existente em outros 
países, por Centros Experimentais de Estudos – propõe o seguinte roteiro para os assuntos 
que deverão constituir os diversos programas de Matemática; no 1º Ciclo, do 2º Ciclo, e do 
Curso Normal, dos Estabelecimentos Oficiais do Estado de São Paulo, como base para 
possíveis discussões que outros professores e demais educadores queiram participara por 
intermédio de sugestões que serão aceitas até o próximo dia 31 de janeiro de 1965. 

 

Prof. Benedito Castrucci – Presidente. 

Prof. Osvaldo Sangiorgi – Secretário. 

Prof. Luiz Mauro Rocha – Membro. 

Profª. Renate G. Watanabe – Membro. 
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Prof. Alcides Bóscolo – membro. 

 

São Paulo, 13 de janeiro de 1.965. 

 

PRIMEIRO ANO GINASIAL 

 

1. Conjunto dos números inteiros: 
a) representação e sistema de numeração; 
b) adição e operação inversa, propriedades; 
c) multiplicação e operação inversa, propriedades; 
d) potenciação e operação inversa, propriedades; 
e) prática da extração de raiz quadrada. 

2. Divisibilidade: 
a) múltiplos e divisores; 
b) números primos; 
c) máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 

3. Conjunto dos números racionais (inteiros e fracionários): 
a) representação (fracionária e decimal); 
b) adição e operação inversa, propriedades; 
c) multiplicação e operação inversa, propriedades; 
d) potenciação e operação inversa, propriedades. 

4. Estudo intuitivo das principais figuras geométricas. 
5. Sistemas de medidas: 

a) sistema de medidas; 
b) noções sobre outros sistemas, não decimais, em uso. 

 

Observação: Tal programação deverá ser atendida pelo 6º ano primário, que vier a ser criado 
nos estabelecimentos de Ensino Primário do Estado. 

 

SEGUNDO ANO GINASIAL 

 

1. Razões e Proporções: 
a) razões, propriedades; 
b) proporções, propriedades; 
c) conjuntos de números direta e inversamente proporcionais; 
d) regra de três, porcentagem, juros, câmbio. 

2. Conjunto de números racionais relativos: 
a) inteiros relativos, operações, propriedades; 
b) racionais relativos, operações, propriedades; 
c) relação de ordem (desigualdade). 

3. Equações e inequações do primeiro grau: 
a) noção de variável, tradução de sentenças com uma variável da linguagem 

corrente para a linguagem matemática; 
b) resolução de equações simples do primeiro grau com uma variável no conjunto 

dos racionais relativos, usando as propriedades das operações; 
c) resolução de inequações simples do primeiro grau com uma variável no 

conjunto dos racionais relativos, usando as propriedades. 
4. Sistema de inequações simultâneas com uma variável. 
5. Sistemas de duas equações simultâneas com duas variáveis; 

a) tradução de sentenças com duas variáveis da linguagem corrente para a 
linguagem matemática; 
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b) técnicas de resolução, substituição. 
 

Observação: Tal programação deverá atender inclusive aos alunos que tendo terminado 
normalmente o 6º Ano Primário, queiram continuar o Ginásio, ingressando na 2ª série. 

 

TERCEIRO ANO GINASIAL  

 

1. Cálculo Algébrico: 
a) polinômios, operações, propriedades; 
b) frações algébricas, operações, propriedades. 

2. Complementação do estudo das equações e sistemas: 
a) equações e inequações do 1º grau com uma variável; 
b) sistemas de equações simultâneas do 1º grau. 

3. Introdução à Geometria Dedutiva: 
a) elementos fundamentais: ponto, reta, semi-reta, segmento, semi-reta, 

segmento, semi-plano, ângulo; 
b) polígonos, generalidades, estudo dos triângulos: congruência, propriedades e 

aplicações. 
4. Paralelismo e perpendicularismo: 

a) Propriedades fundamentais, postulado de Euclides, conseqüências; 
b) Quadriláteros, principais propriedades. 

5. Circunferência e Círculo: 
a) generalidades, arcos e cordas, propriedades; 
b) medida de arcos e ângulo. 

6. Construções Geométricas e Transformações: 
a) construção com régua e compasso; 
b) transformações geométricas elementares: translação, rotação e simetria. 

 

Observação: Deverá constar ainda deste programa – a título precário os assuntos: razões e 
proporções, que deverão ser ensinados aos alunos provindo de 2as séries que não tenham  
dado tais assuntos por circunstâncias de adaptação. 

 

QUARTO ANO GINASIAL 

 

2. Conjunto de números reais; 
a) primeiras noções de número real e sua representação na reta; 
b) radicais: potências com expoente racional relativo, operações e propriedades.  

3. Equações do Segundo Grau: 
a) generalidades, resolução; 
b) equações biquadradas, equações irracionais; 
c) sistemas simples do 2º grau de duas equações com duas variáveis. 

4. Funções: 
a) função linear e sua representação gráfica cartesiana; 
b) resolução gráfica de sistemas de equações; 
c) função trinômio do 2º grau, representação gráfica. 

5. Semelhança: 
a) razão e proporcionalidade de segmentos; 
b) teorema de Tales, semelhança de triângulos, semelhança de polígonos; 
c) noção de seno e co-seno. 

6. Relações métricas: 
a) num triângulo retângulo; 
b) num triângulo qualquer, lei dos senos e lei dos co-senos; 
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c) num círculo. 
7. Polígonos regulares e medida da circunferência: 

a) polígonos regulares inscritíveis e circunscritíveis no círculo; 
b) construção e relação métrica entre os elementos do quadrado, do triângulo 

eqüilátero, hexágono e decágono regulares; 
c) noção sobre medida da circunferência e o número PI. 

8. Áreas das principais figuras planas. 
 

PRIMEIRO ANO COLEGIAL 

 

a) Funções: 
a) noções gerais; 
b) função linear, representação gráfica, estudo da reta; 
c) função trinômio do 2º grau, variação, representação gráfica, inequações do 2º 

grau; 
d) função exponencial e logarítmica, uso das tábuas. 

b) Seqüências: 
a. exemplos de seqüências, princípios da indução; 
b. progressões aritméticas e geométricas. 

c) Funções trigonométricas: 
a. estudo das funções trigonométricas, periocidade, simetria, 

representação gráfica; 
b. relações fundamentais, funções trigonométricas de a (mais ou 

menos) b, 2ª, a/2, onde a e b representam medidas de arcos; 
c. transformação de sen a (mais ou menos) sen b, cos a (mais ou 

menos) cos b em produto; 
d. equações trigonométricas e resolução de triângulos. 

d) Introdução à Geometria do Espaço: 
a. axiomas e teoremas fundamentais; 
b. perpendicularismo e paralelismo, projeção e distância; 
c. diedros. 

 

SEGUNDO ANO COLEGIAL 

 

1. Análise Combinatória e Binômio de Newton: 
a) análise combinatória simples; 
b) noção de probabilidade; 
c) binômio de Newton. 

2. Sistemas de Equações lineares: 
a) matrizes e determinantes; 
b) resolução de sistemas lineares. 

3. Ângulos Poliédricos e Poliedros: 
a) triedros e ângulos poliédricos; 
b) poliedros regulares; 
c) prismas e pirâmides. 

4. Superfícies e Sólidos Redondos: 
a) superfícies elementares: cilíndricas, cônicas e de rotação. 
b) Cilindro, cone e esfera. 

5. Áreas e Volumes dos principais sólidos. 
 

 

TERCEIRO ANO COLEGIAL 
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1. Conjunto dos números complexos: 
a) conceito, representação, operações, propriedades; 
b) raízes da unidade, equações binômias. 

2. Polinômios e Equações Algébricas: 
a) polinômios, operações, propriedades. 
b) resolução de equações algébricas. 

3. Geometria Analítica: 
a) estudo da reta; 
b) estudo da circunferência; 
c) noções sobre cônicas. 

4. Introdução ao Cálculo Infinitesimal: 
a) noção de limite e continuidade de funções reais de variável real; 
b) derivada de funções racionais e trigonométricas; 
c) propriedades das derivadas e aplicação no estudo da variação das funções. 

5. Transformações Geométricas: 
a) translação, rotação e simetria, propriedades; 
b) semelhança, homotetia, propriedades. 

 

 

CURSO NORMAL  

Matemática e Estatística (Programa destinado às Escolas Normais e Institutos de 
Educação) 

Matemática 

 

1. Conjunto de números inteiros: 
a) número inteiro e sua representação; sucessão dos números inteiros; 
b) relação de ordem: propriedades; 
c) adição e subtração; multiplicação e divisão; potenciação e radiciação; conceito, 

propriedades, justificação da técnicas operatórias, prova real. 
d) numeração; conceito, generalidades (bases modernas), numeração decimal; 

Princípio da posição decimal; decomposição de um número inteiro numa soma 
de potencias de 10; 

e) divisibilidade; múltiplos e divisores; conceito e propriedades, critérios; números 
primos; números primos entre si; m.d.c. e m.m.c.; conceito e propriedades, 
técnicas. 

 

2. Conjunto dos números racionais (inteiros e fracionários) 
a) fração: conceito e generalidades; frações equivalentes; transformações; 
b) operações com os números racionais; conceito e propriedades; técnicas; 
c) representação decimal dos números racionais (números decimais); operações, 

técnicas; 
d) transformações exata e aproximada; dízimas periódicas. 

 

3. Sistemas de medidas 
a) Sistema Métrico Decimal e sistemas não decimais de uso permitido no Brasil. 
b) uso correto da legislação brasileira de medidas, inclusive as relativas à moeda 

nacional. 
 

4. Proporcionalidade e aplicações no comércio: 
a) razões e proporções; conceito e propriedades; 
b) grandezas proporcionais; porcentagem, regras de três; 
c) juros simples; desconto; moeda e câmbio. 
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5. Geometria intuitiva 
a) precisão dos conceitos fundamentais de ponto, reta, plano; semi-reta, 

segmento, semi-plano; superfície; ângulos; poligonal, polígono; triângulos, 
quadriláteros; circunferência, círculo; 

b) noção de equivalência entre figuras geométricas planas; áreas das principais 
figuras planas; 

c) noção de equivalência entre figuras geométricas sólidas; generalidades sobre 
os principais sólidos geométricos; áreas das superfícies lateral e total; volumes 
respectivos. 

 

6. Prática de resolução de problemas: 
a) apresentação das diversas estruturas que participam dos problemas do ensino 

primário; uso de sentenças matemáticas e das propriedades das operações 
estudadas; 

b) aplicações algébricas: resolução de equações do 1° grau com uma variável e 
de sistemas simultâneos de duas equações do 1° grau com duas variáveis, no 
conjunto dos números reais relativos, usando linguagem de sentenças 
matemáticas; prática de gráficos (coordenadas cartesianas). 

 

Estatística (aplicada à Educação) 

 

1. Origem e natureza dos dados estatísticos. 
2. Levantamento estatístico; conceito, fases, conclusão. 
3. Representações gráficas; gráficos de informação, de análise, de distribuição. 
4. Medidas de posição: a média aritmética simples e ponderada; mediana e separatrizes; 

a moda. 
5. Medidas de dispersão e de variabilidade. 
6. Curva Normal; construção e interpretação. 
7. Amostra e população; considerações gerais. 
8. Testes psicológicos e pedagógicos; problemas de elaboração, tradução, padronização 

e aplicação. 
 

Observação 

 Dada a importância que representa a formação matemática para o futuro professor 
primário, sugere-se a distribuição da programação proposta de Matemática e Estatística, pelas 
três séries das atuais Escolas Normais e Institutos de Educação, na seguinte ordem: 

1ª Série: 

 Matemática: unidades 1 e 2 

 Estatística: unidades 1, 2 e 3 

2ª Série: 

 Matemática: unidades 3, 4 e 5 

 Estatística: unidades 4 e 5 

3ª Série: 

 Matemática: unidade 6 

 Estatística: unidades 6, 7 e 8.   


